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Undervisning om miljöfrågor har sedan 1960-talet varit en del av vår skolverksamhet i 

svensk skola. Vid en FN-konferens i Stockholm år 1972 fastställdes bland annat att 

undervisning om miljöfrågor för den yngre generationen var väsentlig (Skolverket, 2002). 

Utveckling av undervisningen för miljö har drastiskt stannat upp efter det uppsving som 

förekom under 1980-talet, trots att vi i nuläget har ett samhälle med hög konsumtion och 

krävande livsstil. Debatten kring hållbar utveckling är idag mer relevant än någonsin. 

Varför får hållbar utveckling då inte mer uppmärksamhet?  

Hållbar utveckling är något som nämns i den svenska skolans styrdokument 50 gånger och 

finns i 9 kursplaner men ändå förekommer en viss osäkerhet hos lärare. Vad innebär ett 

sådant stort och viktigt ämne egentligen i skolvärlden? Hur undervisas det om hållbar 

utveckling och har lärare den kompetens som behövs? Eftersom hållbar utveckling inte är 

ett eget ämne är det viktigt att arbeta ämnesövergripande. Resultaten av denna 

litteraturstudie visar att lärare anser att skolledningen bör prioritera och stötta området mer 

genom exempelvis fortbildning och tillgång till material. Resultaten av studien visar att 

engagemanget är en av de märkbart bristfälliga orsakerna bland skolpersonal. Eftersom 

undersökningarna i litteraturstudien visar att lärare upplever att bristen på material 

påverkar deras undervisning för hållbar utveckling, har vi i slutliga reflektioner 

presenterat en rad exempel på material som finns tillgängligt och är fritt att nyttja.  Ett 

vidare återkommande problem är begreppets komplexitet, dess innebörd och djup vilket 

gör att lärare känner sig osäkra och behöver fortbildning. Ämnesövergripande arbeten 

tillsammans med andra kollegor är en svårighet då begreppet är komplext. Det har 

framkommit i litteraturstudien att ämnesövergripande arbeten med hållbar utveckling är 

något som idag saknas i skolvärlden.   
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1. Inledning 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [LGR 11] 

(Skolverket, 2011) nämns hållbar utveckling sammanlagt 50 gånger. Begreppet omnämns 

i kursplaner och kunskapskraven för kemi, biologi, geografi, samhällskunskap, religion 

och fysik, teknik, slöjd och hem-och konsumentkunskap. I Skolverkets referensmaterial 

(2002) framgår det att skolorna har haft en nedgång gällande intresset för hållbar 

utveckling. Runt om i skolor finns eldsjälar med ett privat intresse angående hållbar 

utveckling. Detta leder i sin tur till att skolorna får en varierad kvalité och kvantitet när 

det gäller undervisning för hållbar utveckling (Skolverket, 2002).  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning [VFU] noterade vi att hållbar utveckling 

nämndes få gånger. Hållbar utveckling är ett nyckelord i skolans nuvarande 

styrdokument, men trots detta upplevde vi minimal undervisning kring ämnet. Detta fick 

oss att undra hur det kom sig att lärare inte inkluderar hållbar utveckling mer i sin 

undervisning. Kan det vara så att styrdokumenten är otillräckliga eller handlar det främst 

om lärares tolkning?  

En lärares vardag fokuseras på handlingar. Avsikterna med att använda dessa handlingar 

är implicita. Därför blir frågan om vad eleverna ska lära och vad de ska utvecklas till, 

mer eller mindre obefintlig. Fokus hamnar istället på hur de ska lära sig (Björneloo, 

2007).  

I ”Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling” beskrivs ett idealt förhållningssätt som 

syftar till att ge elever redskap för att kunna göra medvetna val som är hållbara för 

framtiden. Utbildning för hållbar utveckling ska undervisas på ett sätt som ger eleverna 

möjlighet att aktivt delta i samhället och undervisningen ska utveckla förmågan att ta ett 

personligt ansvar (Bursjöö, 2014).  

I denna litteraturstudie ligger fokus på vilka svårigheter lärare upplever kring 

undervisning för hållbar utveckling och hur styrdokumenten kan tolkas av verksamma 

lärare. Vi vill genom denna litteraturstudie uppmärksamma lärare på vikten av att 

undervisa för hållbar utveckling. Det är ett ämne som berör alla människor oavsett 

nationalitet och ålder, det är aldrig för tidigt att bli medveten och ansvarsfull om sitt 
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handlande. I vår litteraturstudie vill vi belysa de svårigheter lärare upplever och hur 

styrdokumenten behandlar hållbar utveckling. 

I avslutande reflektioner ges förslag på tillgängligt material till verksamma lärare. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka svårigheter lärare upplever i arbetet 

med hållbar utveckling, Vi undersöker därför hur man, enligt forskning, arbetar med 

hållbar utveckling i skolan. Litteraturstudien fokuserar på samhälls- och 

naturorienterande undervisning. 

  

Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor utifrån forskning: 

• Hur tolkas läroplanens krav samt hur tillämpas dessa i undervisningen? 

• Vilka är orsakerna kring bristande undervisning i hållbar utveckling enligt 

lärare? 

• På vilket sätt skulle undervisningen kring hållbar utveckling kunna utvecklas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

3. Bakgrund 

3.1 Definition av Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har genom åren haft många definitioner, men begreppet fick sin 

internationella spridning år 1987 i Förenta nationernas (FN) rapport, Vår gemensamma 

framtid, även kallad Brundtlandrapporten (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Genom denna rapport försökte man sammanfatta världens resurs- 

och miljöproblem. Rapporten presenterar även lösningar som tillhör dessa problem som 

hör till begreppet hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, u.å.). Definition de då 

använde i sin rapport är den mest erkända och använda.  

 

” Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”- (World 

Commission on Environment and Development, 1987, p.16). 

3.2 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling 

Hållbar utveckling delas ofta in i tre dimensioner, dessa dimensioner är den ekologiska, 

den ekonomiska och den sociala. Det var under ett FN möte i Rio de Janeiro år 1992 som 

man bestämde att hållbar utveckling skulle omfatta dessa tre områden (Jordbruksverket, 

2012). Det var dock tio år senare under World Summit on Sustainable Development som 

man talar tydligt om de tre dimensionerna samt hur de ska integreras med varandra 

(Kates, Parris & Leiserowitz, 2005). 

Den ekologiska dimensionen handlar om att ta hand om vår miljö och vår jord. Denna 

dimension brukar ses som ramen för hållbar utveckling, vilken vi människor måste 

förhålla oss till. Den sociala dimensionen innefattar mänskliga rättigheter såsom 

delaktighet, detta sker inom den ekologiska ramen och ses som målet med utvecklingen. 

Den ekonomiska dimensionen handlar om utbyte av tjänster och varor, denna dimension 

bör ses som det medel man har för att kunna uppnå de sociala målen (WWF, u.å.). 

3.3 Undervisning om hållbar utveckling 

Förenta nationerna är den organisation som gett hållbar utveckling den mest antagna och 

erkända definitionen. De miljöproblem som har framkommit under de senaste 

årtiondenas samhällsutveckling är allt mer globala, vilket ledde fram till att FN beslutade 
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om den så kallade Dekaden för hållbar utveckling. Dekaden anses vara ett decennium, år 

2005–2014, för utbildning för hållbar utveckling. Syftet var att alla jordens länder skulle 

arbeta med detta övergripande perspektiv och utveckla en undervisning som verkar för 

hållbar utveckling. Tanken var att eleverna skulle få möjlighet att utveckla ett kritiskt 

tänkande och vara delaktiga i skolan (Förenta nationerna, u.å.). Ett nordiskt samarbete är 

Hagadeklarationen, vilken lyfter fram vikten av undervisning för hållbar utveckling och 

uppmanar de nordiska länderna att skriva in området hållbar utveckling i sina 

styrdokument (Björneloo, 2011). 

Unesco är FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, kultur och 

kommunikation. Unesco inrättades 1946 och har sedan dess drivit frågor för hållbar 

utveckling inom lärande, på ett internationellt plan (Nationalencyklopedin, u.å.). I det 

svenska Unescorådet där Skolverket finns representerade, erhåller de värdefull 

information om det internationella arbetet med undervisning för hållbar utveckling. De 

tar även fram underlag som används för rapportering till Förenta Nationerna (Skolverket, 

2012).  

Hösten 2013 togs ett beslut vid Unescos generalkonferens om ett Global Action 

Programme (GAP) on Education for Sustainable Development, som ska utgöra en 

fortsättning för Dekaden (Svenska Unescorådet, u.å.). 17 globala mål uppfördes under 

2015 på initiativ av FN, dessa mål kan grupperas i enlighet med de tre dimensionerna för 

hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk (Förenta nationerna, u.å.). 

Agenda 21 är en internationell överenskommelse som Sverige ingår i 

(Utbildningsdepartementet, 1992). Det var 149 länder som var med och skrev under 

denna globala plan för hållbar utveckling (Abell & Norman, 2007). I den svenska 

versionen behandlar kapitel 25 främjandet av ungdomens roll och aktiva deltagande i de 

tre dimensionerna för hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 1992). Hela kapitel 

36 i den engelska versionen av Agenda 21 behandlar vikten av att varje land ska ta med 

hållbar utveckling i sin undervisning (Abell & Norman, 2007). Det ska säkerställa 

elevernas intressen under deltagandeprocessen för en hållbar utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1992).    



 

6 

 

 

3.4 Satsningar för hållbar utveckling 

Under år 2014 gav Naturskyddsföreningen, med finansiering av energimyndigheten, ut 

ett material som kallas Energifallet. Detta för att stödja skolor och lärare i arbetet för 

hållbar utveckling. De gjorde även en kunskapsöversikt om hur kommuner arbetade med 

lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i en enkätundersökning. Resultatet 

visade att skolorna ansåg sig ha för lite stöd för att klara lärandemålen för hållbar 

utveckling, samt att var fjärde kommun ansåg att de inte gav det stöd som skolorna 

behövde (Naturskyddsföreningen, 2014).  

Grön flagg är ett projekt inom organisationen Håll Sverige Rent. Projektets syfte är att 

aktivera svenska förskolor och skolor till att arbeta mer med undervisning för hållbar 

utveckling. Det ingår i det internationella nätverket ECO-Schools som försöker skapa en 

global sammanhållning kring hållbar utveckling. Grön flagg ska inspirera nästa 

generation till att vilja ta ansvar för vår planet och vår framtid (Håll Sverige Rent, 1996–

2016).  

Organisationen WWF har skapat rapporten ”Skola på hållbar väg - skolors arbete inom 

hållbar utveckling”, vilket är ett stödmaterial för att inspirera lärare och skolor till att 

arbeta och undervisa för hållbar utveckling. Materialet innehåller inspiration inom 

området hållbar utveckling och olika utvecklingsområden, mål som skolorna bör sträva 

mot i framtida arbete. Ett sådant område är exempelvis arbetet med värdegrunden eller 

arbetet med att ha eleven i fokus. Materialet ger även exempel på vad några utvalda 

skolor gör i sitt arbete för hållbar utveckling. Det är en rapport som ska visa vilken roll 

skolan har i arbetet för hållbar utveckling (WWF, 2010). 

WWF har skapat ett tre år långt projekt som involverar 10 skolor runt i landet. Detta 

projekt kallas Skola på hållbar väg och det involverar alla skolformer. För att minska den 

mänskliga påverkan vi utsätter miljön för har det varit viktigt inom projektet att 

undersöka skolans alla olika delar såsom ledning, undervisning och struktur (WWF, 

2010). Skolverket har ansvar för utmärkelsen, vilken skolor som arbetar för hållbar 

utveckling kan ansöka om (Skolverket, 2016). 
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3.5 Styrdokumenten 

I LGR 11 står det att var och en i skolan ska; 

”Främja varje människas egenvärde och ha respekt för vår gemensamma miljö. Genom 

ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningsätt till övergripande och 

globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”- (Skolverket, 2011, s.7, 9). 

Skolan ska ansvara för att varje elev har fått kunskaper om och förståelser för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället samt att de fått kunskap om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Skolans mål är att varje elev 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Syftestexterna i varje naturorienterat ämne nämner lärande för hållbar utveckling. Det 

finns även benämnt i geografi och är tolkningsbart utläst i samhällskunskap då det är 

benämnt som hållbar samhällsutveckling (Skolverket, 2011). 
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4. Metod 

Följande litteraturstudie bygger på teoretisk och empirisk forskning. I detta kapitel 

beskrivs informationssökningen och de urval som gjordes. Forskningen som behandlas 

kommer främst vara om svensk skola, men studien innehåller även litteratur från andra 

länder.  

4.1 Informationssökning 

Vid urval av material har ett huvudsakligt kriterium varit att litteraturen som vilar på 

vetenskaplig grund ska vara ”peer reviewed”. När innehållet granskades jämfördes 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar med den utvalda litteraturens abstrakt och 

inledning. Utgivningsår på forskningen var av vikt då vi vill ha så aktuell forskning som 

möjligt. Dock användes även äldre forskning för att se utveckling och skillnader. De 

söktjänster som användes i var ERIC, SwePub och Google Scholar. Databaserna som 

användes har ett stort utbud av svensk forskning, men även internationell forskning vilket 

är relevant för denna studie. Sökningar i ERIC gav tillgång till aktuella 

doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed”. SwePub gav 

tillgång till aktuell svensk forskning i form av böcker och handböcker. Google Scholar 

gav tillgång till ett antal relevanta doktorsavhandlingar. 

 

Olika organisationer som Naturskyddsföreningen och Unesco var till stor hjälp kring 

bestämmelser och hur arbetet för hållbar utveckling pågår i skolor. Skolverket har 

bidragit med en inblick i hur tidigare undervisning har formats av läroplanens 

bestämmelser för hållbar utveckling.  

 

Vid analys av litteraturen gav referenslistorna möjlighet att utföra ett flertal 

kedjesökningar. Kedjesökningen gav möjlighet att finna mer litteratur samt att ge en 

uppfattning om vilka författare och nyckelord som är högfrekventa i litteraturen kring 

ämnet.  

Under arbetets gång ställde vi oss kontinuerligt frågan om litteraturen och dess forskning 

var relevant mot litteraturstudiens syfte. Det bidrog till källkritisk läsning och väl valda 

sökord. 

Under informationssökningen användes både svenska och engelska ord och begrepp. De 

sökord som användes frekvent var hållbar utveckling, undervisning, utbildning, skola, 
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sustainable development, education, geography instruction, elementary education. Under 

arbetsprocessen upptäcktes vissa svårigheter med termer på engelska inom detta område 

och hur de senare ska användas på korrekt sätt. Först när litteraturen analyserades 

uppmärksammades det i inledningen om forskningen riktade sig till relevanta 

ämnesområden eller inte.  

4.2 Materialanalys 

Efter informationssökningens resultat har analysen av litteratur utgått från arbetets syfte 

och frågeställningar. Flera begränsningar av materialet har gjorts genom följande 

analysfrågor: 

• Vad är syftet med forskningen i förhållande till denna litteraturstudie? 

• Är materialet fortfarande relevant?  

• Inkluderas liknande argument i flera vetenskapliga texter? 

• Återkommer litteraturen till samma utgångspunkt/forskare? 

• Är forskningen relevant mot våra frågeställningar? 

• Går forskningen att koppla till SO/NO? 

Ovan nämnda frågor ställdes till materialet i analysen. Därefter kunde skillnader och 

likheter förtydligas och materialet som var lämpligast kunde inkluderas. Den valda 

litteraturen kategoriserades efter författare, syfte och resultat.  

 

Undersökningsmaterialet har sedan granskats kritiskt utifrån föregående faktorer men 

även ytterligare frågor: 

• Vilken grupp behandlar forskningen? Läraren eller eleven? 

• Är den internationella forskningen även relevant för en svensk undervisning om 

hållbar utveckling i skolan? 

Innehållet har sedan granskats kritiskt utifrån tidigare nämnda faktorer för att jämföras 

med annat insamlat material. På det sättet har flera viktiga aspekter belysts i olika sorters 

litteratur för att uppnå syftet med denna litteraturstudie. 
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4.3 Tabell 1. Tabell över analyserat material 

Författare Titel Publikationstyp År 

Almers, E. Handlingskompetens för hållbar 

utveckling – Tre berättelser om 

vägen dit. 

Doktorsavhandling 2009 

Almers, E. Pathway to Action Competence for 

Sustainability – Six Themes 

Vetenskaplig 

artikel 

2013 

Björneloo, I Innebörder av hållbar utveckling – 

en studie av lärares utsagor om 

undervisning 

Doktorsavhandling 2007 

Björneloo, I Hållbar utveckling – att undervisa 

utifrån helheter och sammanhang 

Bok 2011 

Bursjöö, I. How student teachers form their 

educational practice in relation to 

sustainable development 

Vetenskaplig 

artikel 

2011 

Bursjöö, I. 

 

 

 

Utbildning för en hållbar utveckling 

från en lärarhorisont: Sammanhang, 

kompetenser och samarbete 

Doktorsavhandling 2014 

Firth, R., & 

Winter, C. 

Constructing education for 

sustainable development: the 

secondary school geography 

curriculum and initial teacher 

training. 

Vetenskaplig 

artikel 

2007 

Jensen, B. B. & 

Schnack, K. 

The action competence approach in 

environmental education 

Vetenskaplig 

artikel 

1997 
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Sandell, K., 

Öhman, J., & 

Östman, L.  

Education for Sustainable 

Development – Nature, School and 

Democracy 

Bok 2005 

Skolverket Hållbar utveckling i skolan- 

miljöundervisning och utbildning för 

hållbar utveckling i svensk skola 

Referensmaterial 2002 

Stagell, U., 

Almers, E., 

Askerlund, P., & 

Apelqvist, M. 

What kind of actions are 

appropriate? 

Vetenskaplig 

artikel 

2014 

Manni, A., 

Sporre, K., & 

Ottander C. 

Mapping What Young Students 

Understand and Value Regarding 

Sustainable Development 

Vetenskaplig 

artikel 

2012 
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5. Resultat 

Utgångspunkten i denna litteraturstudie är att undersöka vilken problematik som uppstår 

kring arbetet med undervisning för hållbar utveckling. Utifrån forskning behandlar 

litteraturstudien lärares samt lärarstudenters upplevelser inom området.  

5.1 Hur tolkas läroplanens krav samt hur tillämpas dessa i 

undervisningen? 

Om lärare är engagerade inom ett ämne tenderar de att lägga mer tid och undervisning på 

ämnet. Detta samband mellan erhållen kunskap och levd handling kan påverka 

läraruppdraget (Bursjöö, 2014). Björneloo (2007) visar att lärare i varierande grad är 

förberedda med att arbeta för hållbar utveckling. Trots detta försöker de flesta att 

utveckla en undervisning för hållbar utveckling som betonar helhet och sammanhang, 

inlevelse och förståelse, delaktighet och ansvar samt självkänsla och 

kommunikationsförmåga. Samband mellan undervisning och de mätbara effekter som 

kan följas av undervisningen är svårfångade (Björneloo, 2007). Läraren måste se sig själv 

som en lärande och kunna problematisera normer, etik och mänsklighetens riktning för 

att kunna bedriva en undervisning för hållbar utveckling (Bursjöö, 2014). 

En nationell utvärdering som Skolverket presenterade 2004 visar att de traditionella 

undervisningssätten – där läraren leder, pratar och ställer frågor medan eleverna lyssnar 

och svarar – har minskat under de senaste tio åren (SOU: 2004:104). Detta kan vara en 

följd av den nya läroplanens mål om att eleverna själva ska vara delaktiga i sin 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Meningen med undervisning för hållbar 

utveckling är att den ska bedrivas så att eleverna förbereds på ett aktivt deltagande i 

samhället och ger dem möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ett personligt ansvar. De 

karakteristiska dragen för undervisning för hållbar utveckling är demokratiska arbetssätt, 

ett kritiskt förhållningssätt, ämnesövergripande samarbete samt en mångfald av 

pedagogiska metoder. I den svenska skollagen står det tydligt att den pedagogiska 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna och 

enligt demokratiska värderingar (Bursjöö, 2014). 

 

Inom ramen för skolans uppdrag ska eleverna genom ett miljöperspektiv få möjligheter 

att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
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personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Skolverket menar att 

de yngre årskursernas lärare verkar ha mer fokus på läroplanens övergripande mål, på 

arbetsformer, att knyta undervisningen till elevernas intressen och skolans 

personlighetsutvecklande uppgifter. Inom de äldre årskurserna sker lärares undervisning i 

en mer traditionell menig, det vill säga mer fokus mot kunskapsförmedling (SOU: 

2004:104). 

Det nämns även i styrdokumenten att eleverna ska ha möjligheter att påverka och att bli 

ställningstagande i olika frågor (Skolverket, 2011). Jensen & Schnack (1997) menar att 

det inte är skolans uppgift att lösa samhällsproblem eller att förbättra världen med hjälp 

av elevernas aktiviteter. Istället handlar det endast om att ge eleverna möjlighet att lära 

sig genom att ta del av olika aktiviteter för att sedan själva göra ett val (Jensen & 

Schnack, 1997). Det finns ett uppdrag från FN:s utbildningsorgan och den svenska 

statsmakten om att utbilda för förmåga och vilja att välja hållbara handlingsalternativ i 

sin livsstil (Almers, 2009). 

5.2 Vilka är orsakerna kring bristande undervisning för hållbar 

utveckling enligt lärare? 

I Skolverkets referensmaterial (2002) ansåg lärare att några problem med undervisningen 

för hållbar utveckling var bristen på tid och fortbildning, att ämnet bör prioriteras högre 

av skolledning, att all personal bör engageras sig mer, samt att de vill ha mer tips och 

idéer för att uppnå de mål som finns för hållbar utveckling i skolan (Skolverket, 2002). 

LGR 11 betonar ”att undervisning ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s.9).  
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Tabell 2. Tabellen visar hur andelen lärare, av dem som bedriver någon form av 

undervisning för hållbar utveckling, anser var de får stöd ifrån (Skolverket, 2002). 

Stöd i dokument: Andel lärare 

• Läroplan 

• Kursplan 

• Lokal arbetsplan 

• Skolplan 

• Kommunal miljöplan 

• Andra 

71% 

62% 

82% 

32% 

22% 

24% 

Stöd ifrån myndigheter, etc:  

• Kommun 

• Skolledning 

• Föräldrar 

• Organisationer 

• Andra 

9% 

53% 

48% 

16% 

10% 

 

Påståendena i tab. 2. visar beskrivningar av ett utbildningssystem som har en för långsam 

förändringsprocess. Resultatet tyder också på att utbildningssystemet är beroende av både 

entusiaster och uppdaterat material. De deltagande lärarstudenterna känner sig osäkra på 

vad som exakt menas med kraven som skolan har på de lärare som är kopplade till 

undervisning för hållbar utveckling, samt vad som förväntas utöver det traditionella 

miljöperspektivet ”återvinning och papperslösa klassrum” (Bursjöö, 2011). 
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Tabell 3. Tabellen visar vad lärarstudenter anser påverkar deras handlingar i 

undervisningen för hållbar utveckling enligt Bursjöö (2011). 

Yttre påverkan  Typiska påståenden 

Andra människor, lärare, rektorer ”Förstelärare och lärare som skyddar sina ämnen 

är ett problem” 

”Utbildning för hållbar utveckling kräver många 

entusiaster för att arbetet ska starta” 

”Brist på intresse från andra lärare” 

Tid och resurser ”För lite personal, för mycket administrativa 

uppgifter” 

”Det förändras för långsamt” 

”Hektiska scheman” 

Styrdokument och policy ”Styrdokumenten blir bara byråkratiska och 

därför tappar läraren de mänskliga aspekterna” 

”Styrdokumenten kräver mer engagemang” 

”Från att ha varit en temadag som mest har det 

nu blivit inkluderat på samma sätt som 

mänskliga rättigheter på vissa skolor” 

 

SOU konstaterar att den integrering av ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner 

som man finner nödvändiga ännu inte slagit igenom på bred front. Lärare efterfrågar 

fortbildning eftersom de uttrycker osäkerhet om hur perspektivet kan konkretiseras i 

undervisningen (SOU 2004:104). Lärarna anser även att miljöfrågorna blivit mer 

komplexa och är därför osäkra på hur man undervisar kring frågor där det inte finns rätta 

svar (Skolverket, 2002).  

 

Definitionen av hållbar utveckling som klargjordes i Brundtlandsrapporten (World 

Commission on Environment and Development, 1987) är relativt diffus, vilket kan leda 

till att lärare ser begreppet som oproblematiskt och att alla är överens om vad det står för. 

Detta leder till att lärare, i sin undervisning, blir bärare av ideologiska frågor (Bursjöö, 

2014). Det är inte enbart innehållet i undervisning för hållbar utveckling som enligt 

lärarna i Björneloos (2011) studie har hög komplexitet, det är dessutom så att begreppet i 

sig beskrivs som en stor del av komplexiteten. I och med stora samhällsförändringar och 
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nya insikter som ledde fram till Dekaden har undervisning för hållbar undervisning 

präglats av olika perspektiv på hållbar utveckling. Det gäller alla lärare och all 

undervisning i hela världen, men förutsättningarna för denna undervisning är skiftande 

och innehållet är diffust (Björneloo, 2011). Det råder en viss begreppsförvirring kring 

hållbar utveckling och det är försvårande att det förhåller sig till så många viktiga 

frågeställningar såsom värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, genus, 

jämställdhet, etnicitet och samhällsenliga intressekonflikter. Detta kan leda till 

svårigheter för läraren att bedöma elevernas kunskapsutveckling då ämnet blir så 

tämligen gränslöst och det kan vara svårt för eleverna att aktivt själva söka kunskap inom 

området (Björneloo, 2007).  

 

Några av lärarna i Bursjöö’s (2014) studie uttrycker stort engagemang för hållbar 

utveckling, men undviker att använda begreppet i sin egen undervisning. Detta förklarar 

de bland annat med att begreppet är överanvänt och missbrukat i politiska sammanhang. 

Dock använder de begreppet hållbar utveckling i många andra undervisningssituationer 

och de använder begreppet i samtal med kollegor för att göra eleverna medvetna om 

sammanhanget (Bursjöö, 2014).  

 

I de fåtal undersökningar som gjorts visar resultaten svårigheter att integrera sociala, 

ekonomiska och ekologiska faktorer i den pedagogiska undervisningen för hållbar 

utveckling (SOU: 2004:104). Enligt Sandell, Öhman & Östman (2005) behöver man som 

lärare erkänna att begreppet hållbar utveckling behandlar tre dimensioner, ekonomisk, 

social och ekologisk. Detta leder till en bredare syn på begreppet vilket föreslår att det 

finns flera möjligheter men även svårigheter inom ramen för undervisning för hållbar 

utveckling. Det finns flera anledningar till att man ska ha en bred syn på begreppet. En av 

dessa är att det skapar flera fördelar för engagemang inom miljöperspektivet, men 

svårigheter som uppstår vid ett bredare perspektiv är att det inte blir tillräckligt 

vardagsnära eller personligt för att man ska känna ansvar eller agera (Sandell, m.fl., 

2005). En människas handlande är kopplat till dennes uppfattning om sin egen 

kompetens och självförtroende för vad man kan bidra med, detta beskrivs som stärkande 

inom sammanhanget för att agera (Almers, 2013). 
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5.3 På vilket sätt skulle undervisningen för hållbar utveckling kunna 

utvecklas? 

Det vanligaste är att undervisning för hållbar utveckling sker inom ett ämne, men det 

förekommer även ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt. Det verkar vara vanligast 

med ämnesövergripande arbete i förskolan och i grundskolans tidigare år (SOU: 

2004:104). En integrering av undervisningen i naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnen saknas i stort sätt helt, men många är medvetna om de 

stora möjligheterna i en sådan integrering (Skolverket, 2002). Detta innebär att utbildning 

för hållbar utveckling i praktiken kan omfatta ämnesövergripande samarbeten, 

omvärldssamarbete och arbete med frågor utan givna svar. Forskning gör ett försök att 

minska klyftan mellan miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling. Detta 

genom att väva samman dem till miljö- och hållbarhetsundervisning. Utbildning för 

hållbar utveckling är något annat än miljöundervisning och skillnaderna kan 

sammanfattas genom att miljöundervisningen har ett naturvetenskapligt arv och en 

möjlighet att synliggöra konflikter mellan människa och natur. Utbildning för hållbar 

utveckling karaktäriseras snarare av att människan är i centrum (Bursjöö, 2014). 

 

Undersökningarna som gjorts under senare år visar att det verklighetsbaserade lärande 

som hållbar utveckling kräver är bristfälligt. Tillfällen till kontakt och samarbeten med 

närsamhället är fåtaliga och glesa (SOU: 2004:104). Ett bra sätt att skapa sådana 

kontakter kan göras genom vetenskapscentrum och museer, vilka är exempel på 

institutioner som kan hjälpa elever att få utvecklad förståelse inom ämnet man arbetar 

med i skolan. Dessa blir en mötesplats för dialoger mellan skola, forskning, näringsliv 

och allmänhet och kan aktivt medverka till medvetenhet om aktuella fenomen i samhället 

såsom hållbar utveckling (Björneloo, 2007). Många direkta handlingar som till exempel 

återvinning, minskad köttkonsumtion och att spara energi kan klassas som handlingar för 

hållbar utveckling på individnivå. Handlingar mot konsumtionsparande ses inte som 

lämpliga av klasslärare jämfört med Grönflagg instruktörer och har därmed varit mindre 

frekventa i undervisningen (Stagell, Almers, Askerlund & Apelqvist, 2014). 

 

Ett centralt begrepp i en utbildning för hållbar utveckling är handlingskompetens. Som 

forskare betonar, det verkar vara viktigare att ställa frågan ”vad ska vi göra?” istället för 

att fråga sig ”varför?” (SOU: 2004:104). Det finns mindre tid till teoretiska reflektioner 
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av fundamentala svårigheter, inkluderat utbildning för hållbar utveckling, något som 

krävs för att få en bättre grund för undervisningen (Firth & Winter, 2007). Både kunskap 

om utveckling och viljan att påverka denna ingår i handlingskompetens. Därför kan 

utbildningen för hållbar utveckling inte stanna vid att ge individen kunskaper om hur 

världens tillstånd ser ut, utan bör även ge individen möjlighet att känna engagemang och 

en vilja att handla i en hållbar riktning. Utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att 

erövra förmåga och vilja att verka för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt 

(SOU: 2004:104). Almers (2009) menar att det finns kunskapsunderlag även om det är 

ofullständigt för att utvecklingen av handlingskompetens för hållbar utveckling ska 

främjas (Almers, 2009). Utan systematiska aspekter i lärarutbildningen eller som 

kompetensutveckling för hållbar utveckling är genomförandet helt beroende av lärares 

egna intressen. Detta resonemang stöds av lärares uttalande i Bursjöö’s studie (2014) om 

att utbildning för hållbar utveckling bidrar till lärares förståelse av sin egen 

undervisningspraktik (Bursjöö, 2014). 

 

Almers (2009) uttrycker att den utbildningsvetenskapliga forskningen om hållbar 

utveckling är ung, men det finns kompletterande forskningsbaserad kunskap med rötter i 

miljöundervisningsforskning och socialpsykologisk forskning (Almers, 2009). Svenska 

myndigheter stödjer Almers uttalande om att det finns kunskapsluckor inom områden 

relaterade till hållbar utveckling. Det råder framförallt brist på studier som ger 

tillfredsställande information om det som undervisning för hållbar utveckling ska 

innehålla (SOU: 2004:104).   
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Området är utforskat men vi noterade att det finns begränsad forskning om hur 

samhällsorienterande och naturorienterande ämnena är kopplade till hållbar utveckling. 

Vi vill också påpeka att flertalet svenska studier vilar på tidigare läroplanen lpo94 och då 

uppmärksammas bristen på forskning enligt den nya läroplanen.  

 

Informationssökningen gjordes i flera steg, vi startade med att söka igenom tre databaser 

för att se hur mycket och vilken typ av forskning som fanns. Området visade sig vara 

utforskat och därefter gjordes mer inriktade sökningar. På de skilda databaserna fann vi 

ett flertal lovande texter. Forskningsrapporter och avhandlingar från ERIC kom från 

större tidskrifter så som ”Journal of Education for Sustainable Development”, det gav 

möjlighet att undersöka vidare. Eftersom vi var två personer kunde vi dela upp 

sökbaserna sinsemellan för att effektivisera arbetet. Nästa steg var att granska materialet 

för att undersöka om det var lämpligt och uppfyllde kraven för vår litteraturstudie. Senare 

gjordes granskningar av referenslistor i funnet material för att hitta relevanta forskare 

samt relevanta texter. Författare som ofta förekom i forskningen var första prioritering 

och kedjesökningar genomfördes i alla databaser. Författare inom svensk forskning som 

ofta nämns är Almers, Bursjöö, Björneloo m.fl. Detta kan ses som en svaghet i vår 

litteraturstudie då man inte får en bredare överblick och det blir begränsade 

infallsvinklar. 

Många texter kring hållbar utveckling och miljöundervisning är ofta på för allmän nivå 

eller riktade mot äldre elever. Eftersom vår förhoppning var att det skulle finnas fler 

texter berörande våra årskurser så märkte vi tidigt att det blev en viktig faktor i vår 

informationssökning och ett kriterium för att texten skulle analyseras. Dock upptäckte vi 

snabbt att det främst fanns arbeten som berör undervisning för hållbar utveckling mer 

generellt utan fokus på årskurs och därför fick vi bredda vårt fokus och istället välja 

forskning som berörde lärares tankar kring undervisning för hållbar utveckling. Det som 

uppmärksammades i analysen var att forskning kring lärares tolkningar av 

styrdokumenten, i detta fall i relation till hållbar utveckling, nästan är obefintlig. Det 

finns lite forskning som belyser lärarens sätt att tolka styrdokumenten, samt hur läraren 
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faktiskt undervisar därefter. Mycket av forskning fokuserar istället på svårigheter i 

undervisning för hållbar utveckling 

I litteraturstudien finns artiklar som behandlar hållbar utveckling på olika sätt. Med detta 

vill vi visa att styrdokumenten är tolkningsbara. Det finns texter som berättar om lärares 

perspektiv på hållbar utveckling och hur de arbetar med området i klassrummet. Det vi 

fann i forskningen påverkade vår utgångspunkt och gjorde att vi avgränsade arbetet mot 

lärares perspektiv kring svårigheter i undervisning för hållbar utveckling. 

Det som vi funnit relevant för vår studie visar att mycket forskning är baserad på den 

äldre läroplanen, samt att det är få aktiva forskare i Sverige vilket begränsar 

infallsvinkeln på området. Med vår litteraturstudie visar vi att lärare trots hjälpmedel 

många gånger väljer att hålla sig till traditionell undervisning och därmed inte prioriterar 

området trots styrdokumenten.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Förståelsen för de olika sammanhangen när man undervisar om globala problem såsom 

hållbar utveckling har diskuterats och anses som viktigt. Reflektioner på olika etiska 

problem som lyfts i relation till utbildning för hållbar utveckling rekommenderas av flera 

forskare. Olika moraliska uttalanden i diskussioner är högt värderade för etiska 

reflektioner, både kontextuellt och övergripande. De etiska dimensionerna av hållbar 

utveckling har blivit belysta tillsammans med den miljö och klimatrelaterade etiken 

(Manni, Sporre & Ottander, 2012). Detta finns benämnt inom kursplanen för religion. 

Eleverna ska stimuleras till att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska 

förhållningssätt (Skolverket, 2011), men det står inte att detta innefattar hållbar 

utveckling, något som då blir kvarlämnat åt lärarens tolkning. Finner läraren själv inget 

intresse eller anser att det inte passar in i undervisningen blir det kvarlämnat och eleverna 

har inte fått reflektera eller skapa sig en åsikt inom hållbar utveckling.  

Etik som medel i undervisning innebär att arbetet i skolan präglas av medvetenhet och 

moraliska perspektiv på hållbarhetsfrågor, ”att leva som man lär” (Björneloo, 2011). 

Citatet nedan kommer från en lärarstudent som förklarar varför denne inte inkluderar mer 

hållbar utveckling i sin undervisning eftersom denna person känner press över att behöva 

leva upp till det som undervisas. 
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”Nej, jag lever inte alltid som jag lär, men jag är medveten om det och försöker göra 

något åt det. På grund av bekvämlighet, lathet och trötthet prioriterar jag andra saker”- 

(Bursjöö, 2011, p.69). 

 

Detta tror vi kan vara en anledning till att lärare känner press när de ska undervisa för 

hållbar utveckling, många upplever att det är ett stressande moment att leva sitt privata 

liv som det man lär eleverna i undervisningen.  

 

Kunskapen om hur undervisning ska utformas för att bidra till förutsättningar för en 

hållbar utveckling behöver utvecklas ytterligare (SOU: 2004:104). En möjlig förklaring 

till lärares kritik av undervisning för hållbar utveckling kan vara att lärarna inte har 

någon specifik egen utbildning med ett sådant innehåll som kan stödja undervisning för 

hållbar utveckling (Bursjöö, 2014). Att den behöver utvecklas är något vi under 

litteraturstudien upptäckt genom att flertalet lärare i den analyserade litteraturen 

efterfrågar just kompetensutveckling inom området. De behöver få den 

handlingskompetens som krävs för att undervisningen för hållbar utveckling inte ska vara 

beroende av lärarens eget intresse kring området. De bör få medel som ger dem möjlighet 

att göra sin undervisning mer vardagsnära och ämnesövergripande. På så vis tror vi att de 

kan få mer tid att reflektera över varför de gör något i sin undervisning och inte bara om 

vad de ska göra. 

 

Enkätundersökningen som visas i Skolverkets referensmaterial (2002), se tab. 2, 

undersöker vad lärare finner hjälpsamt för sin undervisning. Den tyder på att majoriteten 

(71%/62%) av verksamma lärare finner stöd och hjälp av styrdokumenten. Här blir det 

också tydligt att det är långt ifrån alla som finner styrdokumenten hjälpsamma, något 

som vi befarade i början av litteraturstudien. Resultatet visar på att den resterande 

procentdelen lärare inte finner stöd i varken läroplan eller kursplan. Största delen lärare i 

undersökningen finner den lokala arbetsplanen mest hjälpsam, 82% anser att de finner 

stöd därifrån. Vad är det då som hindrar lärare från att inkludera hållbar utveckling i sin 

undervisning? Vi tror att det är just bristen på intresse hos många lärare som gör att lärare 

inte undervisar för hållbar utveckling, men också att många lärare tror att hållbar 

utveckling endast hör till de naturvetenskapliga ämnena. Därför är det viktigt att ge lärare 

den kunskap kring begreppet som behövs för att de ska känna till de tre olika 

dimensionerna som berörs inom hållbar utveckling. 
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Samma enkätundersökning visar också att 44% av de tillfrågade lärarna ansåg att de inte 

hade relevant eller hjälpsam litteratur, där ingår bl.a. läroböcker och fortbildning. 

Vidare ansåg 40% att de inte hade tillgång till annat undervisningsmaterial, såsom 

internet, tidningar/tidskrifter, filmer, exkursionsmaterial eller laborationsmaterial 

(Skolverket, 2002). Att så pass många lärare anser att de inte får tillräckligt med 

hjälpmedel finner vi underligt då vi funnit flertalet organisationer som erbjuder färdigt 

material som sparar både tid och planering. Vi tror därför att dessa procentsatser i 

enkätundersökningen beror på det bristande engagemanget i att söka upp hjälpmedlet, 

snarare än att det saknas. Dock tror vi att procentsatserna kan se annorlunda ut idag och 

vi tar därför hänsyn till att undersökningen är 15 år gammal.  

 

I den tidigare berörda enkätundersökningen (Skolverket, 2002) framkommer det att 

hållbar utveckling inte tycks vara det perspektiv eller moment som har högsta prioritet 

idag. Vidare i undersökningen framkommer det att lärare upplever att engagemanget har 

minskat för dessa frågor både bland lärare och elever. Skälen till detta är enligt de 

intervjuade lärarna att miljö och hållbar utveckling är ett lågt prioriterat ämne hos både 

myndigheter och skolledning. Området har mindre uppmärksamhet i samhällsdebatten 

samt frågornas komplexitet och att det inte längre är självklara svar på dessa. Det har 

uppkommit en mer pressad arbetssituation bland lärare då de sociala problemen bland 

elever har ökat och andra frågor har tillkommit som är minst lika viktiga (Skolverket, 

2002). Eftersom hållbar utveckling visat sig vara ett bredare område än vad många lärare 

förstår, så kan det användas för att fylla en funktion även i sociala problem. Vi anser 

detta eftersom området tar upp samhällsfrågor som exempelvis genus, demokrati, 

jämställdhet och etik.   
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7. Avslutande reflektioner 

Under litteraturstudien har vi noterat att lärare ser olika på vilka moment som är mest 

betydelsefulla i undervisning för hållbar utveckling. Det som vi uppmärksammat under 

vår VFU har även noterats i litteraturstudien såsom bristen på undervisning och 

engagemang inom området. Det som forskningen behandlar har vi även noterat ute i 

skolorna vilket visar att bristen på uppmärksamhet för en undervisning för hållbar 

utveckling fortfarande är närvarande. Begreppet och dess innebörd nämns sällan, utan det 

är fokus på saker i mindre omfattning och det större globala perspektivet behandlas inte. 

Hållbar utveckling är något som går obemärkt förbi, eleverna får aldrig tid till att 

reflektera kring det och det känns som att lärarna tar deras kunskap för given. Många 

skolor använder sig av vardagliga handlingar för hållbar utveckling såsom sopsortering 

och pappersåtervinning men sedan baseras allt på vad läraren väljer att behandla i sin 

undervisning. Detta gör att kvalitén och kvantiteten blir ojämn på skolorna. Detta är 

något vi kommer ta med oss till examensarbetet då vi vill undersöka vidare vad lärare i 

verksamheten tycker och tänker om hållbar utveckling ur ett nutida och framtida 

perspektiv. Eftersom begreppet leder till förvirring är detta något som under intervjuer 

skulle kunna fastställas och därmed leda till en fördjupad kunskap och förståelse för 

begreppet. Genom intervjustudier kan lärares intressen och engagemang undersökas och 

sättas i perspektiv gentemot styrdokumenten. Frågor som vi tror skulle kunna användas i 

en intervjustudie i framtiden är; Vad krävs det för kompetens hos lärare i undervisning 

för hållbar utveckling? Vad behöver lärare och ledning göra för att det ska leda till en 

mer omfattande undervisning för hållbar utveckling? Genom liknande frågeställningar i 

intervjuer kan vi få en djupare förståelse för vad styrdokumenten kräver och vad 

forskningen baserar sina slutsatser på. 

Det vi genom studien har funnit är att det finns forskning men den är begränsad. Många 

studier berör miljöundervisning överlag och flertalet bygger på den äldre läroplanen. Vi 

anser därför att det behövs mer forskning om lärarrollen i de nuvarande 

styrdokummenten. Vi skulle även vilja se mer forskning om lärarrollens positiva 

påverkan på elever inom hållbar utveckling. Vår syn på hållbar utveckling visar ett 

tomrum inom forskning för hållbar utveckling för mellanåren i skolan men vi är positiva 

till att mer forskning kring ämnet kommer att uppdagas inom snar framtid. 
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Denna litteraturstudie bekräftar att läraren spelar en stor roll i processen mot en 

utbildning för hållbar utveckling. Undervisningen speglas av lärares engagemang och 

intressen. Vidare har uppmärksammats att styrdokumenten inom de naturvetenskapliga 

ämnena nämner hållbar utveckling tidigt i syftestexten så läraren kan inte undgå området 

i naturvetenskaplig undervisning, medan det ser annorlunda ut i samhällsorienterade 

ämnen. Där finns det möjlighet till egna tolkningar. I tidigare miljöundervisning hade 

geografi huvudansvaret för hållbar utveckling vilket kan synas även idag då kursplanen 

för geografi är det enda ämnet inom de samhällsorienterade ämnena som tydligt skriver 

om hållbar utveckling i syftestexten. Geografi är idag uppdelat i både kultur och 

naturgeografi, vilket bäddar för återkommande ämnesintegrering mellan exempelvis 

naturgeografi och naturvetenskapliga ämnen. Hållbar utveckling är ett ämne som berör 

alla samhällsorienterade ämnen, något som vi i studien behandlar. Samhällskunskapens 

syftesdel berör hållbar samhällsutveckling, något som är kan leda till att hållbar 

utveckling ur det globala perspektivet inte diskuteras och eleverna missar därmed en 

viktig aspekt. Hur hållbar utveckling undervisas i klassrum är helt beroende av lärarens 

tolkning av styrdokumenten och detta gör oss fundersamma då alla lärare har möjligheten 

att tolka fritt. Skollagen skriver att utbildningen ska vara likvärdig oavsett skolform och 

plats i landet. Det innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt men att 

målen är så pass tydliga att alla lärare förstår vad deras undervisning ska sträva mot.  

Sammanfattningsvis anser vi att mycket ansvar gällande hållbar utveckling ligger hos 

läraren. Med det menar vi att en jämn kvalité i en likvärdig utbildning försvåras då det 

inte tydligt framgår hur mycket området ska behandlas i undervisningen. Vi anser då att 

skolledningen måste prioritera lärande för hållbar utveckling i skolan. Det finns mycket 

forskning som tyder på att lärares engagemang för ämnet är nödvändigt för att elever ska 

få undervisning för hållbar utveckling. Forskningen visar att lärare är beskyddande av 

sina egna ämnen och detta förhindrar samarbeten och ämnesövergripande arbeten 

(Bursjöö, 2011). Vi tror att många av de lärare som är utbildade inom den äldre 

läroplanen Lpo94, kopplar samman hållbar utveckling med miljöundervisning och att de 

därmed tror att det är upp till lärarna i de naturvetenskapliga ämnena, samt geografi att 

undervisa inom området.  
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Efterforskning som gjorts i samband med denna studie visar att det finns både relevant 

och stödjande hjälpmedel tillgängligt för lärare. Flera organisationer har tillgängliga 

hjälpmedel och inspirerande material som lärare gratis kan nyttja via internet. Ett av 

dessa hjälpmedel är Energifallet som är Naturskyddsföreningens kostnadsfria läromedel 

om hållbar utveckling. De består av läroplansförankrade övningar och verktyg såsom 

faktablad, filmer och elevinstruktioner. De har material för hela grundskolan och 

övningarna kan användas fristående eller ämnesövergripande. Syftet med Energifallet är 

att underlätta för lärarna att uppfylla läroplanens uppdrag. Eleverna bör få möjlighet till 

de medel som krävs för att leva i den komplexa verklighet som det idag är och därmed 

kunna verka i ett samhälle som är i snabb förändring. Energifallet ska ses som en 

inspiration för personal i skolan och som kan inkluderas i deras undervisning 

(Naturskyddsföreningen, 2014). En annan organisation som kan vara till hjälp är Håll 

Sverige Rent: Grön Flagg – som ingår i det internationella nätverket Eco-Schools som 

förenar barn och unga runt hela världen. Grön Flagg vill inspirera nästa generation att 

tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Grön flagg 

innehåller gratis material såsom spel, läromedel och lärarhandledningar om bland annat 

nedskräpning och hållbar utveckling. Det finns även färdiga lektionsupplägg att använda 

sig av när man går med i Håll Sverige Rent (Håll Sverige Rent, u.å.). Även Skolverket 

har hjälpmedel att tillgå, på hemsidan finns flera länkar som hänvisar till tidigare nämnda 

och andra stora organisationer såsom Den Globala Skolan och Unesco. Skolverket har 

även en utmärkelse som heter Skola för hållbar utveckling som alla skolor kan få när 

deras skola uppfyller ett antal kriterier. Skolor som har denna utmärkelse bedriver ett 

systematiskt kvalitetsarbete och följer de lagar och förordningar som har relevans för 

området (Skolverket, u.å.). 

Vi anser att om lärarna utnyttjar dessa hjälpmedel skulle de komma en bit på vägen med 

arbetet för en hållbar utveckling. De kan genom dessa hjälpmedel få tips om hur de kan 

få en vardagsnära undervisning, spara den tid de anser att de inte har, arbeta mer 

ämnesövergripande samt att få hjälp med hur styrdokumenten tolkas. Dock anser vi att 

lärare bör få större tillgång till kompetensutveckling som är relevant för området. 

Vi har nu visat att det finns hjälpmedel via internet som alla lärare kan tillgå, inspireras 

av eller att använda sig av i utbildningen för hållbar utveckling. Skolor och ledningar 

måste ta mer ansvar för att lärare ska få tillgång till det material som behövs. För att 
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lärare ska få kompetens och självförtroende i undervisningen för hållbar utveckling 

behövs fortbildning och relevant material. I denna litteraturstudie har vi funnit konkreta 

resultat för att lärare känner sig otillräckliga med den hjälp de får från styrdokumenten. 

Detta tror vi främst kan kopplas till de samhällsorienterade ämnen då syftestexterna 

lämnar mycket åt lärarens tolkning. Forskning i denna litteraturstudie visar att lärares 

intressen avgör undervisningens riktning och därmed måste skolledning aktivt informera 

och engagera lärarna att utveckla sin undervisning. Skolledningen måste stötta lärarna 

genom att ge tillgång till material och fortbildning. Om lärare inte har intresset för ämnet 

kommer läraren själv inte aktivt söka upp material för att utveckla sin undervisning 

(Bursjöö, 2014).  
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Bilaga: Översikt över analyserad litteratur 

 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Sandra K. Abell & 

Norman G. Lederman  

 

Handbook of research 

on Science Education. 

 

2007 

 

USA 

Ger en bred översikt över 

undervisning i ”science 

education”.  

Varje kapitel tar upp 

olika områden inom 

naturvetenskaplig 

undervisning. 

Användbart till vår bakgrund när det 

gäller bruntlandskommisionen samt 

Agenda 21. 

Ellen Almers  

Handlingskompetents 

för hållbar utveckling. 

Tre berättelser om 

vägen dit.  

Doktorsavhandling. 

2009  

Sverige.  

 

SwePub 

Första delen av boken tar 

upp hållbar utveckling 

som moralisk utmaning 

och som 

handlingskompetens. 

Studiens andra del 

behandlar tre berättelser 

från tre personer som 

arbetar med att bevara 

jorden genom arbetet 

med hållbar utveckling. 

Vi tar med oss 

berättelserna i boken för 

att bilda en uppfattning. 

Vi tar med oss dessa lärares tankar 

kring området och Almers tankar om 

den utbildningsvetenskapliga 

forskningen om hållbar utveckling.  

Ellen Almers. 

Pathway to Action 

Competence for 

Sustainability – Six 

Themes. 

Vetenskaplig artikel 

Almers pratar om två 

olika paradigmer: 

moralisk och pedagogisk. 

De innebär skilda saker 

men handlar båda om 

Hållbar Utveckling från 

två perspektiv. Almers 

betonar vikten av 

handlingskompetens och 

Handlingskompetens är 

ett högfrekvent ord som 

följer med oss genom 

hela studien.  

Vi tar med Almers tankar om vikten av 

självförtroende och kompetens i 

undervisningen.  
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The Journal of 

Environmental 

Education, 44(2) 

2013 

Vidaresök på Almers. 

hur det ses som ett 

pedagogiskt ideal. 

Artikeln talar mycket om 

Hållbar Utveckling ur 

olika perspektiv med 

värderingar och 

undervisning. 

Inger Björneloo. 

Hållbar utveckling – 

att undervisa utifrån 

helheter och 

sammanhang 

(2011). 

Stockholm:Liber (2 

upplagan). 

 Sverige. 

 Refererad till i 

arbeten.  

Bokens syfte är att ge en 

närmare överblick över 

hur området Hållbar 

Utveckling kan användas 

i undervisning. Boken tar 

upp viktiga milstolpar för 

framväxten av Hållbar 

Utveckling. Det visas 

också skolans och det 

globala perspektivet samt 

flertal 

undervisningsexempel. 

Boken bidrog till en 

större överblick kring 

området med Hållbar 

Utveckling. Många 

referenser hämtades ifrån 

den. 

Vi tar med oss tankarna kring 

perspektivet ”leva som man lär”, vi ser 

detta med båda positivt och negativa 

effekter.  

Inger Björneloo 

 

Innebörder av hållbar 

utveckling. En studie 

av lärares utsagor om 

undervisningen. 

 

Doktorsavhandling 

 

2007 

 

Sverige 

Boken tar upp 17 lärares 

erfarenheter och tankar 

kring hållbar utveckling i 

undervisningen. Den är 

indelad i kapitel med 

olika ingång på ämnet 

Viktiga tankar kring 

undervisning utifrån 

lärares perspektiv. 

Viktiga punkter om 

erfarenhet och 

svårigheter 

Vi tar med oss erfarenheterna från de 

verksamma lärare som förekommer i 

boken. Vi tar även med tipsen om att 

ha kontakt med närsamhället för att 

främja undervisningen. 

Ingela Bursjöö 

How student teachers 

form their educational 

practice in relation to 

sustainable 

development. 

Artikeln innehåller en 

studie som undersöker 

lärarstudenters 

uppfattning av Hållbar 

Utveckling. Det 

diskuteras även om hur 

och när ESD används 

Det vi tar med oss 

härifrån är 

undersökningarna med 

lärarstudenter.  

ESD handlar inte bara om ett nytt namn 

men det ska även innehålla ny kunskap. 

Det finns svårigheter med ESD som att 

identifiera vilken typ av undervisning 

som motiverar läraren/eleven till att 
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Vetenskaplig artikel 

Utbildning & 

Demokrati, 20(1) 

2011 

Refererad i Knutsson 

(2013) 

och lärs ut samt hur 

läraren formar sin nya 

roll. 

vara en aktiv medborgare i ett 

komplext samhälle. 

Något härifrån att lägga vikt vid är 

pressen på nya lärare att hantera ett så 

brett ämne då en del lärare inte alls vill 

dela med sig av ”sina” ämnen. 

Lärarstudenter lägger också mycket 

vikt vid att deras egna livsstil ska vara 

som de lär, de känner lätt skam och 

skyldighet annars, visar forskningen. 

Ingela Bursjöö 

Utbildning for en 

hållbar utveckling 

från en lärarhorisont: 

Sammanhang, 

kompetenser och 

samarbete 

Doktorsavhandling. 

2014 

Sverige 

Refererad i andra 

arbeten 

Bursjöö talar om viktiga 

aspekter som lärare erfar 

under verksamma år. 

Vad krävs i 

undervisningen? Enligt 

Bursjöö handlar mycket 

om engagemang och hur 

man tolkar begreppet 

hållbar utveckling i sin 

undervisning.  

I denna avhandling ligger 

fokuset på de nationella 

och internationella 

dokumenten som 

behandlar Hållbar 

Utveckling och ESD. 

Avhandlingen behandlar 

och diskuterar 

undervisningstraditioner 

kring HU och tar upp 

värdepedagogik. Bursjöö 

har i denna avhandling 

flera studier med 

lärarstudenter kring olika 

perspektiv av Hållbar 

Utveckling. 

Det vi tar med oss ifrån Bursjöö är 

lärarnas erfarenheter och hur detta 

påverkar undervisningen. Vi har också 

fått en fördjupad kunskap om 

begreppets komplexitet.  

Roger Firth & 

Christine Winter. 

 

Constructing 

education for 

sustainable 

development: the 

secondary school 

geography curriculum 

and initial teacher 

training 

 

Artikeln handlar om 

lärarutbildningen och hur 

den lär ut hållbar 

utveckling. Den riktar sig 

mot den Englands 

kursplan och specifikt 

Geografiämnet.   

Vi ser skillnaderna i 

utbildningen, det ger oss 

ett bredare perspektiv 

mellan engelsk och 

svensk skola. 

Det finns mindre tid för teoretiska 

reflektioner något som författarna 

hävdar är grunden för undervisning. 
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Enviromental 

Education Research. 

Volume 13(5)  

2007 

Vetenskaplig artikel 

Sökning I ERIC 

Bjarne Bruun Jensen 

& Karsten Schnack.  

The action 

competence approach 

in environmental 

education. 

Vetenskaplig artikel 

Environmental 

Education Research. 

1997 

Refererad i Almers. 

Action Competence är ett 

nyckelord i denna artikel 

som tar upp att 

miljöundervisningen ska 

ta en central roll i. 

Författarna tar upp målen 

med miljöundervisning 

men också problemen 

som elever kan stöta på 

och hur man ska arbeta 

med problemen. 

Action competence eller 

handlingskompetens är 

ett frekvent ord i 

forskning för hållbar 

utveckling. Vi kommer 

att ta med oss detta till 

vidare undersökningar. 

Lärarna får för mycket uppgifter, som 

kanske inte egentligen är inom deras 

uppdrag.  

Annika Manni, Karin 

Sporre & Christina 

Ottander. 

 Mapping What 

Young Students 

Understand And 

Value Regarding 

Sustainable 

Development 

International 

Electronic Journal of 

Environmental 

Education 

2012 

Svensk studie 

SwePub 

Undersökning med 

209stycken 10-12åringar 

runt om hela Sverige. 

Undersökningen ska visa 

hur elever i den åldern 

ser på hållbar utveckling, 

även ur flera aspekter 

såsom; ekologisk (miljö), 

ekonomi och social. 

Meningen med studien är 

få veta hur eleverna 

förstår och uppfattar 

hållbar utveckling. Även 

hur elever värderar de 

olika aspekterna samt hur 

de relaterar till varandra. 

105 flickor och 104 

pojkar ifrån 11 olika 

klasser deltog i 

undersökningen. 

Eleverna fick svara på 4 

olika typer av frågor som 

alla behandla olika 

aspekter med en delad 

fråga. Till frågorna fanns 

även färdiga bilder som 

de kunde titta på. 

Resultaten analyserades 

sedan i de olika stegen 

med varje aspekt för sig. 

Vi tar med oss vikten av förståelse i 

undervisning och de etiska och 

moraliska aspekterna.  
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Klas Sandell, Johan 

Öhman & Leif 

Östman. 

Education for 

Sustainable 

Development. 

Bok 2005 

Refererad I arbeten 

I bokens första två delar 

beskrivs Hållbar 

utveckling ur ett flertal 

perspektiv och historien 

bakom 

miljöundervisning. I 

bokens tredje och sista 

del behandlas lärandes 

olika traditioner och 

perspektiv på ESD. 

Vi fick här se flera 

infallsvinklar hur man 

har och kan nu arbeta 

med hållbar utveckling 

och de olika 

traditionerna. 

Det vi tar med oss härifrån är fördelar 

och nackdelar med ett brett perspektiv 

gentemot begreppet hållbar utveckling.  

Skolverket: Hållbar 

Utveckling i skolan - 

Miljöundervisning 

och utbildning för 

hållbar utveckling i 

svensk skola  

Skolverket 

 2002  

Liber: Stockholm. 

Funnen via Björneloo. 

Boken ska vara en hjälp 

för skolor och lärare att 

komma igång med 

arbetet mot Hållbar 

Utveckling. Boken 

behandlar både historiska 

händelser och exempel 

på hur skolor i nutid 

arbetar kring ämnet. 

Boken tar också upp 

nationella satsningar 

inom Hållbar Utveckling. 

Texten baserar sig på ett 

antal 

enkätundersökningar 

som har gjort runt om i 

landet. Även 

observationerna hos 

framstående skolor inom 

undervisning för hållbar 

utveckling.  

Vi använder oss av 

enkätundersökningarna som visar vad 

lärare anser att de saknar till sin 

undervisning för att nå lyckat resultat. 

Enkäterna visar var lärarna finner stöd 

och vilka svårigheter de ser sig ha.  

Ulrica Stagell, Ellen 

Almers, Per 

Askerlund & Magnus 

Apelqvist.  

What kind of actions 

are appropriate? 

Vetenskaplig artikel 

2014 

Sverige 

Vidaresök på Almers 

Studiens syfte är att 

undersöka hur Eco-

schools lärare och 

instruktörer ser på 

lämpligheten med att 

inkludera 

hållbarhetsfrämjande 

undervisning i 

klassrummet. 

Insamlingen bygger på 

intervjuer med 24 lärare 

och 9 instruktörer.  

Författarna tar upp viktiga punkter om 

direkta handlingar såsom återvinning 

osv ur lärarperspektivet. De visar 

skillnader i betydelse mellan Eco-

school instruktörer och verksamma 

lärare. 
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