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___________________________________________________________________________ 

Begreppet hållbar utveckling myntades 1987 av Brundtlandskommissionen och sedan 2005 

har det satsats på utbildning inom området. Även om synen på hur undervisning ska bedrivas 

har förändrats över tid så är vikten av att undervisa om hållbar utveckling lika aktuell idag. 

Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för hur undervisning bedrivs inom hållbar 

utveckling i svensk skola. Studien presenterar olika undervisningssätt för hållbar utveckling. 

Forskningsfrågorna vi har besvarat: På vilka sätt kan undervisning bedrivas inom hållbar 

utveckling? Och Vilka för och nackdelar finns med de olika undervisningssätten? 

I resultatet ges en grundlig presentation av olika undervisningssätt, det tas även upp för- och 

nackdelar med samtliga. Resultatet presenterar övergripande perspektiv på undervisningen för 

hållbar utveckling och på vilka olika sätt undervisning för hållbar utveckling har bedrivits 

samt hur den kan bedrivas. Undervisningssätten jämförs sedan i diskussionen där även andra 

faktorer som kan påverka undervisningen tas upp. I studien förespråkar flera av författarna ett 

holistisk perspektiv på undervisningen samt att en pluralistisk undervisningstradition är 

gynnande i undervisningen om hållbar utveckling. Det framgår även att det är viktigt för 

elever att knyta an till naturen för att kunna få en djupare förståelse för innebörden av hållbar 

utveckling samt för att kunna ta ställning i frågor som rör hållbarhet.  

__________________________________________________________________________  

Sökord: Hållbar utveckling, undervisning, undervisningssätt, undervisningsperspektiv, svensk 

skola 

__________________________________________________________________________
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1. Inledning 

 

Alla människor har en inverkan på miljön på något sätt. Vad vi äter, hur vi reser och 

vilka kläder vi köper spelar roll för miljön och för framtiden. De sociala, ekologiska och 

ekonomiska problemen som klimatförändringar, fattigdom och samhällsklyftor har 

människan skapat eller bidragit till och det betyder att människan även kan åtgärda dem. 

Genom kunskap om problemen kan vi arbeta för en hållbar framtid. Vi är framtida lärare 

som brinner för hållbar utveckling så en studie i hur undervisningen för hållbar 

utveckling bör se ut är av högsta intresse. 

Hållbar utveckling är ett viktigt och omtalat begrepp både inom politik och utbildning. 

År 2015 sattes 17 globala utvecklingsmål upp av Förenta Nationerna [FN]. De målen 

kallas Agenda 2030 och gjordes för att uppnå en global hållbar utveckling till året 2030 

och gäller alla världens länder. Ett av målen är att alla elever ska få utbildning om hållbar 

utveckling (UNESCO, u.å.-a).  

Begreppet hållbar utveckling är känt för både lärare och lärarstudenter. De möts av 

begreppet i både lärarutbildning och ute i verksamheten. Hållbar utveckling benämns i 

skolans läroplaner och kursplaner från förskolan upp till gymnasieskolan (Skolverket, 

2012, s. 2-3). På lärarutbildningen blir studenter utbildade till att undervisa om detta i sitt 

framtida yrke. Dock har inte någon av oss mött denna typ av undervisning i 

verksamheten under någon utav våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder [VFU]. Vi 

funderar på hur det kommer sig att vi inte mött någon undervisning om hållbar 

utveckling när det står klart i styrdokumenten att det är ett område som eleverna ska 

undervisas i. Det kan vara en ren slump att vi har missat detta men vi bestämde oss ändå 

för att fråga våra tidigare handledare. Genom deras svar fick vi uppfattningen av att alla 

sex upplevde hållbar utveckling som ett komplext område att undervisa. Att få med allt 

som hållbar utveckling behandlar upplevdes som problematiskt. Så vi undrar vad säger 

forskning om hur lärare ska undervisa för en hållbar utveckling?  

Litteraturstudien utgår ifrån tidigare forskning inom området undervisning om hållbar 

utveckling. Forskningen har vi fått fram genom väl valda sökord kring hållbar 

utveckling. Vi har sökt genom söktjänster som är inriktade på pedagogik och har fått 

fram både tryckt och elektroniskt material. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra hur undervisning, enligt forskning, kan 

bedrivas inom området hållbar utveckling i grundskolan samt hur de olika 

undervisningssätten förhåller sig till varandra. 

Utifrån detta syfte har vi valt följande forskningsfrågor: 

 På vilka sätt kan undervisning bedrivas inom hållbar utveckling? 

 Vilka för och nackdelar finns med de olika undervisningssätten? 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Definition av Hållbar utveckling 

Det finns det över 300 olika definitioner på begreppet hållbar utveckling och på grund av 

sin bredd är det ett svårdefinierat begrepp (Skolverket, 2012). Begreppets mest 

förekommande definition är den från Brundtlandskommissionen från 1987, definitionen 

översatt till svenska lyder ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Skolverket, 

2012, s. 1). Denna definition av begreppet är även den definition vi har valt att använda i 

studien. 

3.2 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling 

För att uppnå UNESCO:s 17 globala utvecklingsmål så krävs undervisning och arbete för 

hållbar utveckling i den ekologiska dimensionen, den sociala dimensionen och den 

ekonomiska dimensionen. De tre dimensioner stödjer varandra ömsesidigt för att kunna 

uppnå hållbarhet i alla avseenden. Den ekologiska dimensionen gäller miljön. Miljön ska 

tas om hand och skyddas från naturfrämmande ämnen. Världen ska jobba för att använda 

så lite som möjligt av naturens resurser och sträva efter att bevara den biologiska 

mångfalden, samt värna om det naturliga kretsloppet. Den sociala dimensionen gäller 

samhällets lagar och normer samt samhällets strukturer och relationer. Exempel på social 

hållbarhet är demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Den ekonomiska 

dimensionen gäller tjänster och varor. Det handlar om att ha en stadig ekonomi som 

värnar om den lokala ekonomin genom att använda sig av lokala produkter. Den 

ekonomiska dimensionen är nära relaterad till både den sociala och ekologiska för att om 

världen ska lyckas uppnå en ekonomisk hållbarhet måste lagar och regler följas så att inte 

de andra två dimensionerna påverkas (SOU 2004:104, s. 33). 

3.3 Historisk bakgrund om hållbar utveckling 

Begreppet Sustainable Development – Hållbar utveckling lanserades 1987 i 

Brundtlandsrapporten. Rapporten handlar bland annat om att bevara naturresurser, skapa 

en bättre social utveckling och bekämpa fattigdomen i världen. Begreppet används som 

en utgångspunkt för diskussioner kring världsutvecklingen inom de här områdena (World 

Commission on Environment and Development, 1987). I Rio år 1992 hölls en FN-
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konferens som la grund för Agenda 21, ett handlingsprogram för 2000-talet. Denna 

utvecklingsagenda innehåller förslag till åtgärder inom viktiga områden som berör den 

hållbara utvecklingen. Agenda 21 är skapad för ett förändringsarbete på lokal, regional 

och global nivå där varje land ansvarar för att lägga upp en strategi så att de uppsatta 

nationella målen uppnås. Ett syfte med agendan är att allmänheten ska involveras i 

arbetet, både på en individnivå och organisationsnivå (Lorentzson, 2004, s. 9).  

3.4 Utbildning för hållbar utveckling 

År 2005 beslutade medlemsländerna i FN som en följd av riktlinjer från FN-toppmötet i 

Johannesburg 2002 att det skulle satsas på en utbildning inom hållbar utveckling - 

Education for sustainable development [ESD]. Denna satsning pågick under en 

tioårsperiod som kallades för Decade of Education for Sustainable development [DESD]. 

Redan år 2003 tillsattes en kommitté för ESD i Sverige som gav förslag om vad 

utbildningen bör innehålla. Förslagen överensstämmer med de som UNESCO la fram i 

sin rapport till FN:s generalförsamling 2004. Exempel på förslag var att utbildningen 

skulle vara ämnesövergripande och värdegrundad. Den skulle även utveckla ett kritiskt 

tänkande hos elever samt vara problemlösande (Kronlid, 2010, s. 29–30). Under 

UNESCO:s generalkonferens 2013 beslutades att utbildning för hållbar utveckling skulle 

fortsätta i ytterligare ett årtionde. FN:s DESD ska följas upp utav Global Action 

Programme [GAP] (Svenska Unescorådet, u.å). Programmet bygger på samma ideal som 

ESD, idealet om att skapa en värld där alla har möjlighet att få utbildning i hållbara 

värderingar och livsstilar som behövs för en positiv förändring för en hållbar framtid. 

GAP lanserades i november 2014 och målet är att utveckla och förstärka ESD. Detta 

genom att fortsätta arbetet med att integrera utbildning i hållbar utveckling så att alla har 

möjlighet att få den kunskap och utveckla de värderingar som krävs för att kunna bidra 

till en hållbar framtid. Samt genom att stärka lärande och utbildning i alla verksamheter 

som främjar ESD (UNESCO, 2017).  

3.5 Hållbar utveckling i styrdokumenten 

Begreppet hållbar utveckling nämns explicit 38 gånger i Läroplan för grundskola, 

förskoleklass och fritidshemmet 2017 [Lgr 11] och det märks tydligt att hela läroplanen 

genomsyras utav begreppets betydelse. Som ett exempel står det i de övergripande målen 

i läroplanen att varje elev ska värna om miljön lokalt och globalt. Det står vidare i målen 

att elever ska få kunskap om hur de ska värna om miljön för den hållbara utvecklingen. 

Skolans uppdrag är bland annat att ge eleverna kunskap inom hållbar utveckling så att de 
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kan ta ansvar för miljön och kan förhålla sig till globala miljöfrågor. Detta ska göras 

genom att undervisa om samhällets funktioner i ett miljöperspektiv (Skolverket, 2017, s. 

3). Ytterligare uppdrag som skolan har är att förmedla och förankra respekt för de 

människliga rättigheterna, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Skolan ska även hjälpa till att bidra med medmänsklighet och förståelse för 

andra (Skolverket, 2017, s. 7).  

Från förskolan till gymnasieskolan ska utbildningen bidra till att elever utvecklar 

förmågor som medför att de blir aktiva, kompetenta och ansvarskännande medborgare 

och individer. Undervisningen och utbildningen ska medföra att unga människor 

utvecklar handlingskompetens, med detta menas förmåga att kunna ta ställning till och 

värdera komplicerade frågor. Handlingskompetens är viktigt för elevernas 

entreprenöriella lärande som ofta kopplas samman med lärandet om hållbar utveckling 

(Skolverket 2012, s. 2-3).  

I kursplanerna för årskurs 1-6 står det ordagrant hållbar utveckling i ämnena biologi, 

fysik, kemi, geografi och samhällskunskap. I de naturorienterande ämnena biologi, fysik 

och kemi uttrycks det att med kunskap om naturen och människan, energi och materia 

samt om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får eleverna redskap som kan bidra 

till hållbar utveckling (Skolverket, 2017, s. 156-186).  I ämnena bild, historia, svenska, 

hem- och konsumentkunskap samt teknik nämns hållbar utveckling mellan raderna 

(Skolverket, 2017). Ett exempel på detta står i hem- och konsumentkunskapens kursplans 

syftestext där det framgår att elever ska utveckla kunskapar om hur valen i hushållet kan 

påverka gemensamma resurser (Skolverket, 2017, s. 42).  
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4. Metod 

4.1 Informationssökning  

I denna litteraturstudie har litteratur från tidigare forskning kring ESD analyserats för att 

finna svar på studiens frågeställningar. I studien behandlas texter mellan tidsperioden 

2003-2017. Litteraturen är både nationell och internationell. Kravet för studien var att 

litteraturen skulle vara på vetenskaplig grund och för att säkerställa detta sökte vi 

litteratur som var refereegranskad. Vilket innebär att texten är granskad av en oberoende 

forskare eller en redaktör och sedan godkänd efter eventuella ändringar. 

4.2 Databaser, Sökord 

För att hitta relevant litteratur har vi använt söktjänsterna Educational Resources 

Information Cent [ERIC], SwePub, Primo och Google scholar.  ERIC använde vi oss 

utav för att den har en pedagogisk inriktning. Swepub använde vi för att där läggs endast 

svensk forskning ut. Primo och Google scholar användes för att de är stora databaser 

som genererar i fler träffar. Primo användes även för sökning efter tryckt litteratur som 

fanns tillgänglig på Jönköpings Universitys Högskolebiblioteks hyllor. I studien finns 

även litteratur från Skolverket med, detta för att studiens fokus är på undervisning i 

svensk grundskola. På skolverkets hemsida har vi sökt på begreppet "hållbar utveckling" 

och hittat viss information av värde. Ytterligare källor är UNESCO.se som har gett 

information om diverse bestämmelser för utbildningsmålen inom hållbar utveckling. Ett 

givet sökord var ”hållbar utveckling” detta användes i stort sätt i alla sökningar 

kombinerat med andra sökord som bland annat: lära*, undervisning, undervis* och 

skola. För att bredda sökträffarna ytterligare användes även engelska sökord: 

”sustainable development” och school, teach* (Se bilaga 1).  

4.3 Urval 

Genom att läsa texternas abstrakt gavs en snabb överblick över texternas relevans för 

studien. Ansågs de vara intressanta gjordes en översiktsläsning utav texten. Under 

läsningen jämfördes informationen med studiens syfte och frågeställningar. Beroende på 

texternas relevans för studien sparades länkar till litteraturen i ett worddokument 

tillsammans med de sökord vi använt samt vilken söktjänst som används. Vid en 

djupläsning av litteraturen som sparats sållades texter bort som inte ansågs vara relevanta 

för syftet och frågeställningar. Under läsningen gjordes även kedjesökningar genom att 
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se över andras referenser för att få tag på grundkällan. Genom sådana sökningar hittades 

användbar litteratur.  

 

 

Aspekterna som tittades på under analysen av materialet var följande: 

 Är litteraturen relevant för studiens syfte att ta reda på hur undervisning i hållbar 

utveckling bedrivs?  

 På vilket sätt har undervisningen beskrivits?  

 Är studien inriktad mot grundskola? 

 Är texten aktuell? 

4.4 Materialanalys 

Materialet har kategoriserats efter två huvudkategorier: undervisning i sin helhet inom 

hållbar utveckling och undervisningssätt för att syftet var att redogöra hur 

undervisningen bedrivs inom hållbar utveckling samt hur olika undervisningssätt 

förhåller sig till varandra. Ytterligare en kategori skapades för material som upplevedes 

relevant för studien men som inte platsar in under huvudkategorierna. Gemensamt för 

litteraturen som valdes att användas i studien var att den berör undervisning inom hållbar 

utveckling (ESD) vilket var relevant för studiens syfte. Fokus har legat på att använda 

litteratur som ger en övergripande och generell syn på ESD därför sållades texter som 

endast gav konkreta exempel på undervisning bort då det inte har varit av vikt för 

studien. Litteraturen var övervägande svensk och handlar om den svenska skolan men 

även internationell litteratur har valts att inkluderas eftersom hållbar utveckling är ett 

globalt ämne. Litteraturen berörde olika undervisningssätt men en del författare valde att 

lägga tyngden på ett specifikt sätt att undervisa. Noterbart är att litteraturen beskriver 

undervisningssätt i sin helhet och är inte explicit inriktad till ett visst ämne, även om 

övervägande litteratur gör kopplingar till miljöundervisning (se bilaga 2). 

4.5 Tabell över litteratur i resultat 

Författare År Publikationstyp Titel 

Björneloo, I. 2007 Doktorsavhandling Innebörder av 

hållbar utveckling 
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En studie av lärares 

utsagor om 

undervisning 

Boeve-de Pauw, J., 

Gericke, N., 

Olsson, D., 

Berglund, T. 

2015 Artikel The effectivness of 

education for 

sustainable 

development 

Borg, C., Gericke, 

N., Höglund, H-O., 

Bergman, E. 

2014 Artikel Subject- and 

experince-bound 

differenses in 

teachers' conceptual 

understanding of 

sustainable 

development 

Bursjöö, I. 2014 Artikel Utbildning för 

hållbar utveckling - 

förmågor bortom 

läroplanen 

Mårtensson, F., 

Jensen, E. L., 

Söderström, M. & 

Öhman, J. 

2011 Forskningsrapport 
Den nyttiga 

utevistelsen? 

Forskningsperspekt

iv på 

naturkontaktens 

betydelse för barns 

hälsa och 

miljöengagemang 

-Kapitel 10 

Rudsberg, K., 

Öhman. J. 

2010 Artikel Pluralism in 

practice – 

experience from 

Swedish evaluation, 
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shool development 

and research 

Sandell, K., 

Öhman, J., Östman, 

L. 

2003 Bok Miljödidaktik - 

Naturen, skolan och 

demokratin 

Sund, P. 2008 Doktorsavhandling Att urskilja 

selektiva traditioner 

i 

miljöundervisninge

ns 

socialisationsinnehå

ll - implikationer 

för undervisning för 

hållbar utveckling 

Öhman, J. 2009 Konferensbidrag Att utbilda för 

hållbar utveckling – 

ett pluralistiskt 

perspektiv 

 

  

  



 

11 

 

 

 

5 Resultat 

I detta kapitel presenteras hur undervisning för hållbar utveckling kan bedrivas i 

verksamheten. Olika undervisningssätt och traditioner som kommit fram i litteraturen 

presenteras genomgående.   

5.1 Holistiskt perspektiv  

Inom den litteratur som berör ESD finns begreppet holistiskt perspektiv eller holism 

omnämnt som den gren som berör själva innehållet i undervisningen (Boeve-de Pauw, 

Gericke, Olsson & Berglund, 2015, s. 15696). Med holism som kunskapsteoretisk 

uppfattning menas att helheten är mer än summan av delarna (Holism, u.å.). ESD betonar 

vikten av att inkludera alla tre dimensioner, den ekologiska, ekonomiska och sociala. 

Genom ett holistiskt tillvägagångsätt i undervisningen uppfylls detta behov. Det 

holistiska synsättet erkänner att det många gånger är kulturella och sociala faktorer som 

är orsaken till miljöproblem. Mellan individer och samhällen kan det lätt uppstå 

intressekonflikter mellan de tre dimensionernas målsättningar. De här konflikterna berör 

inte bara de olika dimensionerna utan binder även samman till lokala och globala 

aspekter samt äldre, nuvarande och framtida generationer (Boeve-de Pauw et al., 2015, s. 

15696). I en översikt av ESD har det urskilts tre huvudsakliga aspekter av holism: koppla 

samman de tre dimensionerna av hållbar utveckling, fokusera på deras globala, regionala 

och lokala natur samt integrera deras nutida, förflutna och framtida implikationer 

(Boeve-de Pauw et al., 2015, s. 15696). I undervisningen om hållbar utveckling är det 

nödvändigt att inkludera alla tre dimensionerna och fokusera på samspelet mellan dem. 

De tre dimensionerna bör komplettera och stödja varandra. Dimensionerna bör i 

undervisning behandlas som en helhet (Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 2014, s. 

530).   

5.2 De tre miljöundervisningstraditionerna  

Enligt en kartläggning och utvärdering av miljöundervisningen i svensk skola som gjorts 

2001 kom forskningen fram till att det finns tre miljöundervisningstraditioner som har 

växt fram (Sandell et al., 2003, s. 133). Nedan följer en fördjupning i var och en av de 

selektiva miljöundervisningstraditionerna.  
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5.2.1 Faktabaserad undervisningstradition 

Den faktabaserade undervisningen för hållbar utveckling började användas mellan 1960 

och 1970 och syftar till att så många som möjligt ska lära sig vetenskapliga fakta om 

hållbar utveckling (Sund, 2008, s. 29). Denna undervisningstradition grundas i tanken om 

att hållbar utveckling ska läras ut genom ren fakta utan några som helst värderingar. 

Ståndpunkten är med andra ord att endast vetenskap behövs för att lära om miljöfrågor 

och vetenskapliga fakta bör vara det enda som används i undervisningen (Rudsberg & 

Öhman, 2010 s. 97; Öhman, 2009, s.4). I denna tradition ligger vetenskapen som grund 

för lösningen på miljöproblemen. De miljöproblem som är skapade på grund av 

konsekvenser från det mänskliga samhället uppfattas ofta som ett kunskapsproblem, där 

allmänheten behöver få ta del av mer information och forskning. Trots att människan 

skapat problemen i miljön så menar den faktabaserade undervisningstraditionen på att 

människan och naturen är skilda åt (Sund, 2008, s. 29). 

I undervisningen ligger fokus på att förmedla grundläggande ämneskunskaper som ska 

bidra till en form av förförståelse till världens miljöproblem (Sandell et al., 2003, s. 134) 

Fokus ligger på begrepp och vetenskapliga fakta (Sund, 2008, s. 29). Fakta ska komma 

ifrån forskning och vetenskap och sedan anpassas till undervisningen så att eleverna kan 

ta del av informationen. En värdering anses som privat och ska därför inte tillämpas i 

undervisningen (Öhman, 2009, s.4). Utifrån denna fakta förväntas eleverna sedan att på 

egen hand kunna ta ställning i diverse miljöfrågor. Inom denna undervisningstradition är 

lärarledda lektioner den vanligaste undervisningsformen men även laborationer och andra 

undersökande övningar görs ibland beroende på om det är lämpligt för ämnet. Elevernas 

attityder och synpunkter används av läraren i planeringen av den faktabaserade 

undervisningen (Sandell et al, 2003, s. 135).  I Bursjöös (2014, s. 73) intervjustudie valde 

majoriteten av lärarna att bedriva faktabaserad undervisning på grund av att de inte kände 

sig komfortabla med att lägga värderingar på eleverna. Detta menar även Öhman (2009, 

s. 5-6) men påtalar också att den ger förutsättningar för att eleverna får en likvärdig 

kunskapsgrund.  

En fördel med den faktabaserade undervisningen är att det är lätt att bedöma elevernas 

kunskapsnivå för att fokus ligger enbart på elevernas faktakunskaper (Öhman, 2009, s. 

5). Problematiskt med denna tradition menar Sund (2008, s. 19) är att undervisningen ska 

vara objektiv vilket inte går på grund av att undervisning om hållbar utveckling består av 

mer än faktakunskaper. Det uppstår också situationer i klassrummet som gör att läraren 
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handlar som den gjort i liknande situationer, dessa handlingar visar på värderingar och 

läraren är därför inte helt objektiv (Sund, 2008, s. 19). En annan nackdel med denna 

tradition är att miljöproblemen ses som brister i kunskap vilket kan leda till att det finns 

intressekonflikter och olika värderingar som inte inkluderas. Eleverna får inte heller 

möjlighet att utveckla förmågan att diskutera och argumentera (Öhman, 2009, s. 6).  

5.2.2 Normerande undervisningstradition 

Den normerande undervisningstraditionen framkom på 1980-talet som en följd av stora 

debatter om kärnkraft (Sund, 2008, s. 29). En värdefråga i denna tradition är att 

miljöproblematiken ses som en konflikt mellan människan och naturen. Konflikten 

uppstår i människans värderingar och för att lösa konflikten bör undervisningen utformas 

på ett sätt som bidrar till miljövänliga värderingar. Människan ses här som en del av 

naturen och bör anpassa sig efter dess lagar (Sandell et al., 2003, s. 135). 

Undervisningstraditionen menar att miljöproblemen existerar på grund av att människan 

har gjort dåliga beslut och att skapa en hållbar utveckling anses relativt lätt (Sund, 2008, 

s. 29). Den normerande undervisningstraditionen vill skapa värderingar hos eleverna i 

tidig ålder för att kunna uppnå en hållbar värld. Detta görs genom att lära ut normer 

fastställda av forskare och politiker. Skolans uppgift är att forma eleverna till att ha 

miljövänliga och demokratiska värderingar (Öhman, 2009, s. 5).  

Den normerande miljöundervisningen bygger på vetenskapliga fakta om naturen för att 

vägleda elever i hur de ska tänka kring miljöfrågor för att skapa miljövänliga värderingar 

(Sandell et al., 2003, s. 135). Ett kausalt samband mellan kunskap, handlingar och 

värderingar ligger som grund för denna undervisning (Sandell et al., 2003, s. 136). Ett 

mål med undervisningen är att eleverna ska utveckla en handlingskompetens genom olika 

förbestämda miljövänliga värderingar. Med handlingskompetens menas att eleverna 

genom värderingar kan utföra faktiska handlingar som gynnar miljön. Grundläggande 

kunskap om ekologiska modeller bidrar till att eleverna vill handla och tänka miljövänligt 

(Rudsberg & Öhman, 2010, s. 97; Sandell et al., 2003, s. 136). Undervisningen är ofta 

tematiskt upplagd, det vill säga att den består utav ett ämnesövergripande innehåll 

(Sandell et al., 2003, s. 136; Sund, 2008, s. 19). De naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnena ligger som grund för innehållet, med mer fokus på 

naturvetenskapen. Både lokala och globala aktuella miljöproblem behandlas samt 

diskuteras även befolkningsutvecklingsproblem och resursfördelningsproblem (Sandell et 

al., 2003, s.136). Undervisningen sker främst genom grupparbeten (Sund, 2008, s 19) 
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men även genom utomhuspedagogiska lektioner där naturföreteelser får upplevas och 

studeras i verkligheten (Sandell et al., 2003, s.137).  

En positiv aspekt av denna tradition är att den kan skapa passion och engagemang för 

miljön hos eleverna (Öhman, 2009, s. 6). En nackdel med den normerande 

undervisningstraditionen är att läraren måste ta ett starkt politiskt ställningstagande för att 

förmedla förbestämda värderingar till eleverna (Öhman, 2009, s. 6). Denna tradition lär 

endast ut vetenskapliga fakta och värderingar som är sanna för samtiden vilket är en 

nackdel då vikten av att se andras perspektiv inte lärs ut (Öhman, 2009, s. 5). Ytterligare 

en nackdel är att de demokratiska värderingar som svensk skola står för motsägs genom 

att på förhand bestämma vad framtidens medborgare ska ha för värderingar (Öhman, 

2009, s. 6).  

5.2.3 Pluralistisk undervisningstradition 

Den pluralistiska undervisningstraditionen blev till på 1990-talet efter Rio-konferensen 

då det utrycktes en stor oro för miljön i samhället och världen. Undervisningstraditionen 

skapades på grund av olika uppfattningar kring hur miljöproblemen uppstått och hur de 

ska lösas (Sund, 2008, s. 29). Enligt den pluralistiska undervisningstraditionen anses det 

att miljöproblemen existerar på grund av konflikter mellan människors åsikter och är 

därför politiska problem (Sund, 2008, s. 29). Den pluralistiska undervisningstraditionen 

har på senare år bytt ut begreppet pluralistisk miljöundervisning till Undervisning om 

hållbar utveckling vilket i sin tur är ekvivalent med ESD (Education for sustainable 

development). Detta för att den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen ska 

vara med i undervisningen (Sund, 2008, s. 29). Sandell et al. (2003, s.137) har i sin bok 

Miljödidaktik valt att kalla denna tradition Undervisning om hållbar utveckling. 

Osäkerheten kring miljöproblemen och de olika uppfattningarna i miljödebatten är en 

central utgångspunkt i traditionen. I denna tradition ses miljöproblematiken som en 

politisk fråga där människor har olika synsätt och värderingar på miljöproblem och synen 

på problemens allvar varierar. Denna undervisning ger därav ingen given moralisk 

vägledning (Sandell et al., 2003 s. 137).  

Den pluralistiska undervisningstraditionen ifrågasätter olika åsikter inom hållbar 

utveckling och låter eleverna själva finna sina egna värderingar genom att jämföra och 

diskutera olika åsikter (Öhman, 2009, s.5). Målet med undervisningen är att eleverna ska 

lära sig att kritiskt värdera olika perspektiv på utvecklings- och miljö-frågor (Rudsberg & 
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Öhman, 2010, s. 97; Sandell et al., 2003, s.138).  I undervisningen bearbetas förhållandet 

mellan dåtid, samtid och framtid samt samspelet mellan lokala och globala problem 

(Sandell et al., 2003, s. 138). På grund av konflikter inom miljöfrågan så sker 

undervisningen ur ett politiskt perspektiv, där allas åsikter och tankar ska få plats och 

uppmärksammas. Olika åsikter och tankar är precis vad den pluralistiska 

undervisningstraditionen grundar sig i (Sund, 2008, s. 29). Undervisningen utgår från en 

faktagrund och därefter behandlas olika synsätt på ett problem samt de rådande 

konflikterna mellan de olika synsätten. Förutom de faktabaserade uppfattningarna så 

behandlas även erfarenhetsbaserade, etiska och moraliska aspekter (Sandell et al., 2003, 

s. 138). Eleverna är ofta med och planerar undervisningen under handledning av läraren 

och fokus är på det självständiga arbetet (Sandell et al., 2003, s. 138; Sund, 2008, s. 29). 

Det förekommer flera olika arbetssätt och arbetsformer i undervisningen. En central del 

är samtalet där uppfattningar och värderingar diskuteras. I pluralistisk undervisning 

bemöter läraren sina elever som medborgare med tankar och åsikter som är 

betydelsefulla. Det skapar en generation som kommer bli delaktig i samhället och 

världens framtid och som tillåter skillnader i åsikter (Öhman, 2009, s. 7). Den 

pluralistiska undervisningstraditionen stämmer bäst överens med skolans demokratiska 

värderingar (Öhman, 2009, s. 8). Eleverna får i undervisningen engageras i demokratiska 

samtal där den hållbara utvecklingen för samhälle och världen står i fokus (Sund, 2008, s. 

29).  

Nackdelar med den pluralistiska undervisningstraditionen är tidsbrist. Det tar tid att visa 

på flera olika åsikter och ställningstaganden och tid måste ges för att eleverna ska skapa 

sin egna uppfattning. Ytterligare en nackdel är att eleverna lär sig att oavsett vad de 

väljer att stå för så är det lika bra som andras ställningstaganden, vilket kan bidra till att 

eleverna inte ser vikten av att ha värderingar och att göra ställningstaganden (Öhman, 

2009, s. 7). De positiva effekterna är dock fler än de negativa när det kommer till denna 

tradition, bland annat så gynnar elevernas handlingskompetens och deras kritiska 

tänkande genom att undervisa pluralistiskt. Eleverna får öva på att väga för- och 

nackdelar och att argumentera för sina åsikter samtidigt som de lär av andra perspektiv 

vilket skapar demokratisk handlingskompetens (Öhman, 2009, s. 7). 

5.3 Utomhuspedagogik 

Detta undervisningssätt har växt fram ifrån pragmatikern John Deweys pedagogik som 

var inriktad på de praktiska kunskaperna. Denna har sedan utvecklats till ett teoretiskt 
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värde. I Sverige är det författaren och pedagogen Ellen Key som har drivit fram denna 

alternativa tradition där kunskapen uppstår i möten med naturen (Björneloo, 2007, s. 49; 

Öhman, 2011, s. 121). Hon menar att genom att iaktta och studera naturfenomen skapas 

lärande och ger grund för reflektion (Björneloo, 2007, s. 49).  

I svensk skola anses utomhuspedagogiken vara högt aktad, men då det krävs en tydlig 

anledning till varför undervisningen ska flyttas ut så sker det ytterst sällan och 

undervisningen blir kvar i klassrummet. Det finns en del kriterier för att flytta sin 

undervisning utomhus bland annat att det ska finnas en direkt koppling från lärandet till 

fenomenet och att undervisningen ska vara väl planerad och arbetet bör följas upp efteråt. 

Ytterligare kriterier är att utomhusvistelsen inte bara ska bli ett kort stopp på väg in till 

klassrummet utan större delen av lärandet ska ske utomhus (Björneloo, 2007, s. 48; 

Öhman, 2011, s. 133). Utomhuspedagogiken kan inom den klassiska teoridominerande 

skolan ses som experimentell, men inom vissa ämnen så som de naturorienterande och 

samhällsorienterade ämnena ses utomhuspedagogiken som väsentlig (Björneloo, 2007, s. 

49). Viktiga aspekter när det gäller utomhus undervisning är bland annat att läraren 

anpassar aktiviteten till elevernas attityder, kunskaper och vana att vistas utomhus. 

Ytterligare aspekter är att naturmötet ska vara centralt i undervisningen och eleverna ska 

därför inte få med sig uppgifter som är mer än nödvändigt för aktiviteten. 

Undervisningen bör även vara upplagd så att den kan öppna upp för oväntade upptäckter 

(Öhman, 2011, s.133). 

Enligt forskning som är gjord för att bekräfta eller avslå förväntade positiva resultat på 

utomhuspedagogik menas att undervisning i naturen är en pedagogisk metod som 

förväntas medföra att bestämda miljöpedagogiska mål uppnås. Forskningen menar vidare 

att positiva effekter av utomhuspedagogik är fördjupade kunskaper om ekologiska 

fenomen, skapande av positiva attityder till naturen och ett ökat miljötänk (Öhman, 2011 

s. 125). Varpå annan forskning dock menar att det är osäkert att det finns något samband 

mellan kunskap, attityder och miljötänk (Öhman, 2011, s. 129). Studier kopplade till 

skolträdgårdar visar på många positiva effekter av utomhuspedagogik bland annat blir 

elevernas attityder till undervisningen mer positiv samt att elever som lider av 

koncentrationssvårigheter kan finna ro i aktiviteten. Lärarna som undervisar i 

skolträdgårdar anser att det beror på att eleverna får större frihet (Björneloo, 2007, s. 49). 

Eleverna leder både arbetet och samtalen vilket bidrar till relationsbyggandet mellan elev 

och lärare, detta gör att eleverna känner tilltro och en trygghet i undervisningssättet. 
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Lärarna visar tillit till elevernas kunnande vilket resulterar i större självförtroende hos 

eleverna då de upptäcker att de klarar av att lösa problem själva (Björneloo, 2007, s. 49). 

Utomhuspedagogik bedrivs främst i förskolan för att skapa en relation mellan barnen och 

naturen, detta minskar rejält när barnen kommer upp till grundskolan. En anledning till 

det är att pedagoger i förskolan och på fritidshemmet inte känner samma press av 

kursplaner och betygskriterier som lärare i högre årskurser. I grundskolan känner lärarna 

även tidsbrist för att de är schemastyrda med kortare undervisningspass (Björneloo, 2007, 

s. 49).  

5.4 Inhemsk traditionsinlärning  

Inhemsk traditionsinlärning är vår egen översättning av den ursprungliga titeln på 

undervisningssättet Vernacular learning. I detta perspektiv på undervisning för hållbar 

utveckling menar författaren Selby (2017) att elever behöver få möjlighet att lära känna 

naturen för att kunna relatera till den och att i dagens samhälle består nästan all 

utbildning för hållbar utveckling bara av vetenskapliga fakta. Detta 

undervisningsperspektiv menar att känslan av enighet med naturen ger större chans att 

befästa en transformativ handling (Selby, 2017, s. 16). För att människan ska kunna 

ändra sitt negativa handlade för miljön bör människan bli mer medveten om ekologins 

natur som Selby (2017, s.17) menar är helig. Genom att skapa ett intimt förhållande till 

det lokala samhället och naturen formas en vilja att rädda och bevara dennes miljö. Detta 

perspektiv på undervisning menar att undervisningen ska gå tillbaka till att lära eleverna 

om grunderna. Exempel på grunder kan vara att eleverna går ut och upptäcker 

omgivningens fauna och flora genom de olika säsongerna. Eleverna får observera samt 

upptäcka skillnader och likheter i naturen. Undersöka närliggande platser, jämföra hur de 

ser ut idag jämfört med förr. Eleverna får även plantera och skörda sin egna mat, 

upptäcka lokala livsmedel och träffa jordbrukare. I denna undervisning får även eleverna 

möjlighet till att utveckla hantverkskunskaper från lokalt producerat material. Vid 

genomförandet av aktiviteterna bör eleverna uppmuntras att utöva sin sinnliga 

uppfattning när de strävar efter att anknyta till naturen (Selby, 2017, s. 17-18). Detta 

perspektiv på undervisning för hållbar utveckling föreslår att eleverna ska skapa en 

intimitet med naturen genom undervisning som är platsbunden och språkligt korrekt 

inom ämnet naturvetenskap. Detta ska skapa en empatisk och känslomässigt band med 

naturen (Selby, 2017, s. 20). 

En nackdel med inhemsk inlärning är att de elever som lever i urbaniserade samhällen 
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där skog och natur inte är tillgänglig i lika stor utsträckning får svårt med att flytta 

undervisningen ut i naturen. Ytterligare nackdelar är att vissa kan uppleva denna 

undervisning som irrelevant eller uråldrig för livet i den ekonomiska och globaliserade 

värld vi lever i och att det är en idyllisk och romantisk syn på naturens effekt på 

människan. Oron är då att detta kan få lärare att inte ta denna undervisning på lika stort 

allvar (Selby, 2017, s. 19-20).  Fördelar med att undervisa i inhemsk tradition är likt 

fördelarna med utomhuspedagogiken att eleverna får en mer positiv syn på natur och 

undervisning. Positivt är även att genom att lära eleverna naturens grunder skapar de en 

tillhörighet med naturen vilket i sin tur leder till ett meningsskapande mellan elever och 

omvärlden (Selby, 2017, s. 19).   
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

 

Det fanns mycket forskning inom området som rör litteraturstudiens syfte. Det mesta av 

litteraturen kom från svensk forskning då vi valt att fokusera på svensk grundskola. De 

tre miljöundervisningstraditionerna fanns endast omtalade i svensk litteratur vilket kan 

ses som en negativ aspekt men detta är på grund av att de har identifierats i Sverige.   

Då fokus i studien varit på hållbarhetsundervisning i svensk skola är litteraturen främst 

skriven av svenska forskare men för att bredda studien har även internationell litteratur 

tagits med. Bland annat genom att lyfta in Selbys (2017) tankar om undervisning för 

hållbar utveckling. Genom läsning av litteraturen upptäcktes flera återkommande 

författare som bland annat Björneloo, Bursjöö och Öhman. Valet att inkludera dem i 

studien gjordes på grund av att de berörde forskning kring ESD. I en litteraturstudie är 

vikten av noga utvald litteratur stor, därför har vi varit mycket noga med hur vi sökt fram 

litteratur. Självfallet kan relevant litteratur ha försummats i våra sökningar då det finns 

tusentals artiklar och avhandlingar kring ämnet. 

Till en början var studien tänkt att vara inriktad på litteratur som berörde undervisning i 

årskurs 4-6 men efter ett par sökningar upptäcktes att det fanns ytterst lite forskning inom 

undervisning för hållbar utveckling i de åldrarna så sökningen utökades till att beröra 

hela grundskolan. Efter ytterligare sökningar konstaterades det att forskningen kring 

undervisning för hållbar utveckling var mer generellt riktad utan fokus på en specifik 

årskurs.  Då det framkom i litteraturen att undervisningssätten för hållbar utveckling är 

anpassningsbara efter årskurs så blev inte omställningen i arbetet särskild omfattade av 

denna ändring.  

Den pluralistiska undervisningstraditionen fick större utrymme i litteraturen än de två 

andra traditionerna. Det rådde inga tvivel kring att övervägande del av forskarna 

förespråkade den pluralistiska undervisningstraditionen. Detta var något som 

diskuterades som en eventuell risk då vi själva kan ha anammat deras åsikter. Ytterligare 

diskussioner har ägt rum angående att den pluralistiska undervisningstraditionens 

popularitet kan bero på att den är den senaste trenden inom ESD. Med detta i åtanke har 
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vi varit objektiva till alla undervisningssätt. Det är många som har forskat kring 

utomhuspedagogik men vi valde att endast ha med Björneloo och Öhman (2011) m.fl. på 

grund av att de behandlar ämnet hållbar utveckling vilket är relevant för vår studie. 

Eftersom Vernacular learing endast har en referens (Selby) kan det uppfattas som en 

svaghet i våran studie, dock valde vi att inkludera den för att det finns en del likheter med 

den erkända utomhuspedagogiken.  

I och med att vi båda är blivande NO-lärare så tänker vi att våra tolkningar eventuellt 

påverkats mer av den ekologiska dimensionen. Vi brinner båda för miljön så det finns en 

risk att vi tolkat annorlunda jämfört med hur en SO-lärare hade tolkat materialet. Men på 

grund av att vi varit medvetna om detta så bör tolkningarna vara objektiva. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Denna litteraturstudie har ökat vår kunskap och förståelse om hur undervisning inom 

hållbar utveckling bedrivs men även på vilka sätt den kan bedrivas. Lärare bör behandla 

de tre dimensionerna som en helhet i undervisningen för hållbar utveckling och inte som 

tre delar som är skilda från varandra. Detta görs genom ett holistiskt perspektiv på 

undervisningen. Elever måste få kunskap om och förståelse för att de tre dimensionerna 

och att de påverkar varandra ömsesidigt och måste därför ses som en helhet (Borg et al., 

2014, s.530).  Ett exempel på detta kan vara att arbeta med en varas livscykel, från 

utvinningen från naturen till transporter, användande och återvinning. För att arbeta 

holistiskt på ett lyckat sätt bör arbetet vara ämnesövergripande är vår tolkning av 

litteraturen. Det är enligt oss viktigt att integrera samhällsfrågor även i 

naturvetenskapliga klassrummet och vice versa. Vi anser därför att det är en bra idé för 

ämneslärare att samarbeta i undervisningen om hållbarhet. Utav de tre 

miljöundervisningstraditionerna är den pluralistiska undervisningstraditionen skapad med 

hänsyn till ESD, därför sker undervisningen redan med ett holistiskt synsätt (Sund, 2008, 

s. 29). Medan de andra två är skapade efter dåtidens miljöundervisning. Om undervisning 

sker ur ett holistiskt perspektiv kan även de två äldre traditionerna användas i ESD. 

Den faktabaserade och den normerande undervisningstraditionen är mer lättbedömda än 

den pluralistiska enligt vår tolkning eftersom det är förbestämt vilken faktakunskap 

respektive vilka värderingar som ska läras ut till eleverna. Den pluralistiska 
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undervisningstraditionen bygger på förbestämda fakta, men värderingar ska eleverna 

själva skapa (Öhman, 2009, s.5). Att bedöma vad eleven har lärt sig under en pluralistisk 

undervisning är därför svårt då det är individuellt samt att det inte finns något rätt eller 

fel i elevernas värderingar. Vår tolkning är att alla tre traditionerna bygger på samma 

faktakunskaper, men för att nå kunskaperna går lärare olika vägar inom de olika 

traditionerna. Den stora skillnaden är att läraren inte kan bedöma samma förmågor i de 

olika traditionerna. Förmågan att samtala och diskutera utvecklas till exempel inte inom 

den faktabaserade traditionen medan den får stort utrymme inom de andra två 

undervisningstraditionerna (Öhman, 2009, s. 6-7, Sandell et al., 2003 s. 141). Vi anser att 

som lärare inom hållbar utveckling är det inte nödvändigt att välja en av de här 

traditionerna att utgå ifrån, snarare tvärtom. Läraren bör även välja tradition utefter vad 

som lärs ut och vad som passar bäst för det området. I Bursjöös (2014, s. 69) forskning 

framgick det att lärare använder främst en av undervisningstraditionerna men att de även 

blandar in inslag av de andra undervisningstraditionerna beroende på vilket område som 

ska undervisas. Vår uppfattning av litteraturen (Sandell et al., 2003, s. 141) kring 

miljöundervisningstraditionerna är att de bygger på varandra. Den normerande 

undervisningstraditionen bygger på den faktabaserade undervisningstraditionen men har 

utökat med att lägga till förbestämda värderingar. Samma sak med den pluralistiska 

undervisningstraditionen den bygger på den faktabaserade och den normerande 

undervisningstraditionen men har utvecklats till att värderingar inte ska vara 

förbestämda. Var för sig finns det distinkta skillnader men likheterna är stora på grund av 

det koncept som utvecklats.  

Inhemsk traditions inlärning tycker vi båda två är ett intressant undervisningssätt. Vi 

håller med Selby (2017, s. 16) om att dagens barn och unga måste få återskapa kontakten 

med naturen för att få en större förståelse för hur viktig naturen faktiskt är för vår värld.  

Då det här undervisningssättet är mest inriktad mot den ekologiska dimensionen, samt 

mot det lokala samhället (Selby, 2017, s. 17) upplever vi som en nackdel ur ett 

hållbarhetsperspektiv, då vikten av att undervisa holistiskt inom ESD har betonats i både 

litteraturen och utav myndigheter (Borg, et al., 2014 s. 530; Boeve-de Pauw, et al., 2015, 

s. 15696; UNESCO u.å.-b.). Våra tolkningar av detta undervisningssätt är att det finns 

kopplingar till utomhuspedagogiken. Syftet med de båda undervisningssätten när de 

används i ESD är att eleverna ska lära sig om naturen i naturen.  
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Utomhuspedagogiken bör falla sig naturligt i undervisning om hållbar utveckling, 

speciellt inom den ekologiska dimensionen. Detta för att enligt kursplanerna för de 

naturorienterande ämnena ska eleverna få kunskap om naturen, människan, materia och 

materians uppbyggnad (Skolverket, 2017, s.156-186). Att gå ut och titta på olika 

fenomen och materia i naturen i undervisningen om den ekologiska dimensionen 

uppfattas som den vanligaste anledningen för utomhuspedagogik i skolan (Björneloo, 

2007, s. 49). Enligt vår uppfattning finns det inget som talar för att en viss 

miljöundervisningstradition är bäst lämpad att använda i utomhuspedagogiken utan den 

kan tillämpas oavsett tradition eller ämne. Ett problem med utomhuspedagogik samt med 

inhemsk traditionsinlärning som vi uppfattat är att den inte alltid går att genomföra i 

samma utsträckning på alla skolor, beroende på skolans läge. En skola som ligger mitt i 

en storstad har sämre möjligheter till att flytta ut undervisningen utomhus men det är inte 

omöjligt (Selby, 2017, s. 18-19).  

Något som spelar stor roll i undervisningen för hållbar utveckling som vi har stött på 

flera gånger i litteraturen är lärarens egna syn på miljön (Bursjöö, 2014, s. 72; Borg et al., 

2014, s. 526; Sandell et al., 2003, s. 130). Detta upplevde vi som intressant att ta upp för 

att det påverkar undervisningen för hållbar utveckling. Beroende på vilket synsätt läraren 

har på miljöproblemen resulterar det i olika sätt att bedriva undervisningen. Lärarens 

egna skolgång, vad denne har lärt sig hemifrån och vad den har tagit del av i sitt privatliv 

spelar in i valet av undervisning (Bursjöö, 2014, s. 72; Borg et al., 2014, s. 526; Sandell 

et al., 2003, s. 130). Vi håller med och tror att detta är en vanlig bidragande faktor till hur 

olika undervisningen bedrivs inom området. En tänkbar nackdel med en lärare som är 

engagerad i den hållbara utvecklingen privat är att denne kan projektera sina egna 

värderingar på eleverna. På detta vis kan undervisningen leda till vinklade budskap. Det 

kan även ses som en fördel då det skapas lust och engagemang hos eleverna.  

Sammanfattningsvis borde undervisningen för hållbar utveckling enligt oss och enligt en 

stor del av litteraturen vara holistisk. Lärare borde arbeta ämnesövergripande för att 

kunna undervisa om hållbar utveckling som en helhet så att alla dimensionerna 

behandlas. Undervisningen bör i de flesta fall även bedrivas efter den pluralistiska 

undervisningstraditionen för att det är viktigt att eleverna både får kunskap om hur 

problemen uppstår samt får skapa sig egna tankar och värderingar om hur problemen kan 

lösas (Öhman, 2009, s. 8). Enligt de förslag som lades fram i början av 2000-talet ska 

ESD vara ämnesövergripande och värdegrundad. ESD ska även utveckla ett kritiskt 
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tänkande hos elever och främja problemlösning (Kronlid, 2010, s. 29–30). Den 

pluralistiska undervisningen stämmer därav bäst överens med dagens styrdokument för 

svenskskola som menar att svensk skola ska vila på en demokratisk värdegrund 

(Skolverket, 2017, s. 7). Vi tror, likt litteraturen, att genom att eleverna själva får avgöra 

vad de anser är viktigt skapas ett engagemang och intresse och det leder till en förändring 

eller till en handling som gynnar utvecklingen. Viktigt att ha i åtanke är att det finns 

forskare som hävdar att den pluralistiska undervisningen inte alltid är att föredra. 

Kopnina (2012, s. 700) menar att flera perspektiv på hållbar utveckling kan leda till att 

elever och även lärare blir förvirrade. Vidare menar författaren att pluralism kan skapa en 

uppfattning hos eleverna om att människan är viktigast i skapelsen vilket i sin tur leder 

till att önskan att främja miljömedvetna medborgare misslyckas. Vi vill också utmärka 

både utomhuspedagogik och inhemsk traditionsinlärning som bra undervisningssätt inom 

ESD då vi, likt författarna (Selby, 2017; Björneloo, 2007; Öhman, 2011), anser att det 

känslomässiga bandet till naturen är viktigt för att kunna bilda åsikter och tankar kring 

hur en hållbar utveckling kan uppstå.  

 

6.3 Framtida forskningsfrågor 

 

För framtida examensarbeten tänker vi att det skulle vara intressant att göra en 

undersökning kring hur lärare som undervisar om hållbar utveckling väljer 

undervisningssätt. Detta vill vi göra för att själva kunna göra kloka val i vår framtida 

yrkesroll och för att följa Lgr 11. För att ta reda på detta kan metoderna intervju eller 

enkät vara ett bra tillvägagångssätt. Respondenterna skulle då vara lärare som undervisar 

om hållbar utveckling. Här har vi chansen att tillföra nya resultat genom att välja lärare 

för årskurs 4-6 då vi inte funnit mycket litteratur som rör dessa årskurser i denna studie. 

Vi vill också undersöka om det internationellt skiljer sig kring vilket undervisningssätt 

man väljer. Undervisar man för hållbar utveckling i exempelvis Australien på ett annat 

sätt än här i Sverige och vad kan det i sådana fall beror på? Detta finner vi intressant att 

undersöka för att det är ett spännande forskningsområde där vi tror att vi kan tillföra nya 

resultat. För att ta reda på vilka undervisningssätt som används inom ESD i världen 

tänker vi att även det blir en litteraturstudie. Detta på grund av att vi vill undersöka så 

många länder som möjligt utan att bli begränsade tidsmässigt. Litteraturstudie känns 

därför bäst lämpad.   
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