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Abstract 
I skolans styrdokument står begreppet hållbar utveckling med som en del av skolans uppdrag 
(Skolverket, 2011, s. 9). Hållbar utveckling finns också med som en del av So-ämnenas 
kunskapskrav för årskurs tre där det står skrivet att eleverna ska förstå vilka handlingar som 
påverkar miljön och ge förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling (Skolverket, 2011, 
s. 163). Syftet med den här uppsatsen är att undersöka perspektiv på undervisning i hållbar 
utveckling för en abstrakt framtid. Syftet är att undersöka vilka didaktiska förhållningssätt 
forskningen lägger fram, vilka didaktiska svårigheter som kan finnas samt etiska och moraliska 
aspekter i relation till undervisning för hållbar utveckling. Uppsatsen empiri vilar på tre 
doktorsavhandlingar inom pedagogiskt arbete och hållbar utveckling som har hittats med hjälp 
av sökmotorerna Libris och högskolan Dalarnas Summon. Forskningen lägger tonvikt vid att låta 
eleverna utveckla tilltro till sig själva och språkets betydelse för meningsskapande. Om eleven 
utvecklar tilltro till sin handlingskompetens och förmågan att göra skillnad så ökar också 
motivationen och beroende på hur vi talar om begreppet hållbar utveckling så skapas en 
förståelse hos eleverna för dess innebörd. Exempel på didaktisk utmaning som forskningen läger 
fram är att veta i vilken händelse meningsskapande äger rum hos eleven. Det föreligger en risk 
att begreppet hållbar utveckling kan uppfattas som en ideologi och undervisningen av den som 
en slags beteendemodifikation. Forskningen betonar att den riktningen måste undvikas.   
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, miljöetik, miljömoral, didaktik. 
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Inledning  
Bakgrund 
Under ett morgonmöte på den skola där jag under en tid gjorde min verksamhetsförlagda 
utbildning diskuterades vilket temaarbete skolan skulle jobba med under vårterminen. Flera 
förslag diskuterades och en lärare tyckte att skolan skulle arbeta med något tema som hade med 
hållbar utveckling att göra. Responsen bland lärarna var ganska avslagen. Eleverna hade tidigare 
fått arbeta med ett tema inom hållbar utveckling. Några lärare tyckte att det vore roligare att göra 
något nytt annars kunde temat bli uttjatat menade de.  
 
När jag lyssnade på den här diskussionen så reflekterade jag över varför diskussionen alls kom 
upp. I skolans styrdokument finns tydligt formulerat att skolan både ska fostra och undervisa 
inom hållbar utveckling. Jag funderade över hur det kunde komma sig att hållbar utveckling 
diskuterades som ett temaarbete när det enligt styrdokumenten ska genomsyra hela skoldagen. 
Under skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen står det skrivet att: 
 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt 
sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling. (Skolverket, 2011, s. 9) 

 
Det råder alltså inte en tvekan om att hållbar utveckling ska ingå i skolans vardagliga verksamhet 
och undervisning. Ändå verkar det som att uppdraget är svårt att genomföra i praktiken. Det 
verkar som att det saknas ett helhetsgrepp kring vad hållbar utveckling är och att utbildning för 
hållbar utveckling snarare undervisas som moment bland andra moment istället för att antas som 
ett perspektiv av skolan (SOU, 2004, s. 85). Enligt Dobson finns det över 300 definitioner av 
begreppet hållbar utveckling (SOU, 2004, s. 70). Den som är allmänt accepterad är den som 
finns nämnd i Brundtland rapporten: 
 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. (SOU, 2004, s. 70) 

 
Jag tror inte att det här scenariot är specifikt för skolan där jag gjorde min verksamhetsförlagda 
utbildning. Jag tror det råder en stor ovisshet bland lärare allmänt angående vad uppdraget att 
undervisa och fostra inom hållbar utveckling egentligen innebär och hur det rent konkret ska gå 
till. Om den osäkerheten råder bland lärarna så undrar jag hur vi ska motivera elever till att lära 
sig olika kunskaper inom ramen för hållbar utveckling. Det med särskild tyngdpunkt på att det 
kommer generera i något som eleverna kanske inte kommer att uppleva själva. Att utbilda inom 
hållbar utveckling för en avlägsen framtid tror jag kräver en hög abstraktionsnivå. Hur ska den 
abstraktionsnivån undervisas och hur hög abstraktionsnivå kan vi kräva av yngre elever i 
grundskolan? 
 
Att vara i naturen kan handla om rekreation och sinnliga upplevelser men jag vill påstå att vi 
också står i en beroendesituation. Om skogens ekosystem inte fungerar påverkas människan 
direkt. I media påminns vi om den negativa klimatförändringen. I naturskyddsföreningens 
tidning (Hellmark, 2014, s. 54-61) går det att läsa om klimatångest bland ungdomar. I artikeln 
nämns begreppet klimatångest som av psykologförbundet anses vara ett hot mot hälsan. Artikeln 
tar upp ett exempel med en 17 årig pojke som slutade dricka vatten på grund av ångest för att 
vattnet skulle ta slut.  
 
Av artikeln att döma så verkar det finns en stark motivation hos ungdomarna att lära och 
förändra för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Om klimatångest också är 
ett hot mot hälsan så kanske det är ännu viktigare att anlägga en bra grund, en kunskapsbas för 
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hur vi kan skapa ett levnadssätt, ett samhälle som värnar om miljön och gör det möjligt för 
kommande generationer att leva vidare på jordens resurser. Det jag frågar mig är om den 
motivationen och viljan går att väcka hos yngre elever och hur eleverna kan finna det 
meningsfullt att lära om hur människans livsstil kan påverka framtiden.  
 
Enligt Öhman (2006, s. 39) kan meningsskapande ses som ett sätt att lära eleverna hur de ska 
handla och då kommer frågan om vad som idag anses normativt riktigt och rätt. Frågan går in på 
begrepp som etik, moral, ansvar, levnadsvanor med flera. Undervisningen ska bidra till en 
medvetenhet och en förändring hos eleven. Sett ur den synvinkeln så kan det sägas att 
undervisningen i hållbar utveckling vill skapa en ny typ av levnadskultur. Det gör frågan om än 
mer brännande och intressant att ta upp. Det handlar om en förändring av livsstil som eleven ska 
ta med sig utanför skolan som går utanför de traditionella ämneskunskaperna. Att det handlar 
om en livsstilsförändring styrks även i dekaden, ett av Unesco internationellt utfärdat dokument.  

 
The overall goal of the DESD is to integrate the 
values inherent in sustainable development into all 
aspects of learning to encourage changes in behavior 
that allow for a more sustainable and just society for 
all. (UNESCO, 2005, s.5) 

 
Kanske går det att säga att uppdraget att fostra och undervisa i hållbar utveckling är så pass nytt 
och att det därför råder en förvirring bland lärarna och en okunskap om hur undervisningen ska 
utformas för såväl yngre som äldre elever. Jag kommer inte kunna svara på alla frågor utan 
kommer i det här arbetet fokusera på den didaktiska frågan att undervisa för en abstrakt framtid 
med fokus mot grundskolans tidigare år.  
 
Utbildning för hållbar utveckling 
Varför skolan ska undervisa i hållbar utveckling och med fokus på miljö går dels att besvara med 
skolans styrdokument som grund. I läroplanen för grundskolan står det framskrivet i 
kunskapskravet för de samhällsorienterande ämnena:  
 

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka 
miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till 
hållbar utveckling. (Skolverket, 2011, s. 163) 

 
Under skolans uppdrag skrivs det fram att eleven ska anlägga ett miljöperspektiv. Eleven ska få 
en förståelse för hur det egna levnadssättet påverkar miljön och skapa ett förhållningssätt till 
miljöfrågor både nära och globalt (Skolverket, 2011, s. 9). Att skolan aktivt ska undervisa och 
fostra inom ramen för hållbar utveckling står alltså klart.  
 
I forskning kring hållbar utveckling framträder tydliga motivbilder för varför skola och 
utbildning bär ett särskilt ansvar inom området. Ett sådant exempel är Brundtland-rapporten som är 
ett dokument utfärdat av FN. Ett annat exempel är Agenda 21 som är ett handlingsprogram som 
kom till efter världsmötet om miljö i Rio 1992 (Öhman, 2006, s. 24). I den rapporten betonas 
vikten av utbildning för hållbar utveckling. 
 

Education is critical for promoting sustainable development and 
improving the capacity of the people to address environment 
and development issues [...] It is also critical for achieving 
environmental and ethical awareness, values and attitudes, skills 
and behavior consistent with sustainable development and for 
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effective public participation in decision-making. (UNCED, 
1992, kap. 36, s. 320) 

 
 
Öhman refererar också till en handlingsplan som rör östersjöregionen, Baltic 21E som förutom 
att beröra en hållbar utveckling för framtida generationer också lägger tonvikt på naturen och 
den biologiska mångfalden. 
 

Addressing to ethical dimension is central to understanding 
sustainable development, as emphasized in several international 
documents. Thus questions of justice refer both to equity between 
generations – as underlined in the most common definitions of 
sustainable development – equity within the present generation, as 
well as relationships between man and nature especially taking into 
account respect for biological diversity. (Baltic 21E, 2002, s. 11) 

 
 
Almers trycker på de policydokument som upprättats av olika instanser både nationellt och 
internationellt som belyser vikten av fostran för värden, beteenden och livsstilar. Ett exempel är 
från dekaden utfärdat av UNESCO: 
 

•    Education must inspire the belief that each of us has both the 
power and the responsibility to effect positive change on a global 
scale. 
 

•   Education is the primary agent of transformation towards 
sustainable development, increasing people’s capacities to 
transform their visions for society into reality. 
 

•  Education fosters the values, behavior and lifestyles required for a 
sustainable future. 
 

•  Education for sustainable development is a process of learning 
how to make decisions that consider the long-term future of the 
equity, economy and ecology of all communities. 
 

• Education builds the capacity for such futures-oriented thinking. 
 

(UNESCO, 2005, s. 18) 
 
Det som går att utläsa av de här internationella dokumenten är att det ligger en stor förhoppning 
i att genom utbildning få mänskligheten att ställa om mot ett mer hållbart sätt att leva. Skolan 
kan sägas ha ett tungt vägande ansvar i processen att utbilda och omsätta teori till praktik för att 
säkerställa att framtida generationer kan fortsätta leva på jordens resurser. 
 
Syfte 
Uppsatsens syfte är att granska hur tidigare forskning kring hållbar utveckling i skola, 
undervisning och ungdomskultur förhåller sig till didaktiska utmaningar förenade med att 
undervisa och fostra för ansvarstagande för en avlägsen framtid. Hur menar forskningen att 
elever kan motiveras och hur skapar vi meningsfullhet i undervisning av hållbar utveckling för en 
avlägsen framtid? Vilka etiska och moraliska aspekter menar forskningen kan finnas i relation till 
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undervisning för hållbar utveckling? Uppsatsen fokuserar särskilt på hållbar utveckling ur ett 
miljöperspektiv och med ett fokus mot förskoleklass upp till årskurs tre. 
 

Frågeställningar 
• Vilka didaktiska principer eller förhållningssätt implicerar eller föreslår forskarna inom 

fostran och undervisning för hållbar utveckling? 
• Vilka didaktiska utmaningar framskriver eller implicerar respektive forskare? 
• Vilka etiska och moraliska aspekter av att utbilda för hållbara utveckling skriver 

forskningen fram? 
 

En diskussionsfråga som följer av att hållbar utveckling finns i skolans styrdokument både som 
fostransuppdrag och kunskapsmål är om det möjligen framträder en skiljelinje mellan 
undervisning och fostran. Jag undrar om forskningen gör en skillnad på hållbar utveckling som 
undervisningsområde respektive fostrande uppdrag.  

 
Metod 
Studien som jag gjort för den här uppsatsen är upplagd som en systematisk litteraturstudie. 
Problemformuleringen har varit grunden som jag arbetat utifrån. Det innebär att jag har sökt 
material som svarar mot mitt syfte och frågeställningar.  Jag har sökt svar på hur forskarna 
besvarar de olika frågorna som sedan redovisas under resultatdelen. Under rubriken diskussion 
ställs svaren mot varandra för att finna eventuella likheter och skillnader. Till sist redovisas en 
slutsats av vad som framkommit av forskningen, vilka svar som står att finna samt vad som kan 
vara intressant för vidare forskning.  
 
Med vetskap om att min egen föreställning om begreppet hållbar utveckling sannolikt kan färga 
resultatet så kommer jag försöka hålla mig så saklig och objektiv som möjligt till materialet.  
 
Avgränsning och urvalsprinciper 
Jag har valt att hålla mig till nationell forskning och nationella styrdokument för att ge en bild av 
hur de didaktiska frågorna besvaras i svensk skolan. Innan jag påbörjade arbetet med att söka 
material hade jag bestämt mig för att mitt område skulle vara hållbar utveckling med fokus mot 
miljö. Det som eftersöks är att få veta hur svensk forskning hanterar den didaktiska frågan att 
undervisa i miljöfrågor som knyter till en avlägsen framtid.  Hur hanterar forskningen 
problematiken kring hur man motiverar och gör det meningsfullt för barn i förskoleklass upp till 
årskurs tre att sätta sig in miljöfrågor som påverkar framtida generationer.  
 
Sökmotorerna jag använt är Libris och högskolan Dalarnas sökmotor Summon. Sökorden jag 
använt är hållbar utveckling och miljöundervisning.  
 
När jag sökte på begreppet hållbar utveckling fick jag 200 träffar på sökmotorn Libris och 224 
träffar på Högskolan Dalarnas sökmotor Summon. Jag fick inte så många träffar på avhandlingar 
som explicit rörde de didaktiska frågorna inom ramen för hållbar utveckling, framförallt inte med 
ett fokus mot yngre åldrar och med ett perspektiv för framtiden. Därför prövade jag att söka på 
miljöundervisning. När jag sökte på begreppet miljöundervisning blev urvalet betydligt mer 
begränsat. På Libris fick jag 13 träffar och på Summon fick jag 7 träffar. Samtliga utvalda 
avhandlingar kom upp på Libris medan enbart Almers avhandling kom upp på Summon. 
 
De avhandlingar som valdes bort var avhandlingar som exempelvis rörde hur begreppet förstås 
av lärarstudenter, avhandlingar som vände sig mer till ämnet naturkunskap än hållbar utveckling 
som ett av skolans övergripande uppdrag eller avhandlingar som explicit berörde äldre elever i 



 

 9 

gymnasieskolan eller barn i förskolan. Det fanns också flera avhandlingar som överhuvudtaget 
inte berörde skolans värld och var därför inte intressanta för den här uppsatsen. De avhandlingar 
som jag valde att ha som grund för min uppsats antar ett vitt perspektiv. De handlar om skola, 
barn och ungdomskultur i större mening. Avhandlingarna tar upp meningsskapandeprocessen ur 
individperspektiv, undervisningsperspektiv, etiskt perspektiv och ur ett framtidsperspektiv.   
 
Som tidigare nämnts så skriver styrdokumenten fram hållbar utveckling som ett allmänt uppdrag 
som skolan har och därför valde jag avhandlingar som antar en bredare ansats än att exempelvis 
enbart lyfta ämnesundervisning. Eftersom mitt intresseområde ligger inom miljöaspekten så har 
avhandlingarna också valts efter att de antar det perspektivet. Avhandlingarna har inte ett 
framskivet fokus mot enbart miljö men perspektivet finns med. De avhandlingar som jag valde 
berör utbildning för hållbar utveckling mot förskola, grundskola och gymnasier. Intressefokus 
var från början mot yngre åldrar men eftersom avhandlingarna som hittades är väldigt vida när 
det handlar om ålder på barnen så har jag breddat mitt syfte för uppsatsen till att beröra hållbar 
utveckling ur ett större ålderspann än enbart förskoleklass upp till årskurs tre. Jag kommer ändå 
försöka lägga ett särskilt fokus på de delarna i avhandlingarna som går att knyta till yngre åldrar 
inom grundskolan.  
 
 
Presentation av material 
Jag har gjort en kort presentation av respektive avhandling som har fått stå som grund för den 
här uppsatsen. Där kommer skillnader mellan forskarnas ansats, metod, syfte att lyftas fram. En 
avhandling utgår från ungdomars berättelser om hur deras engagemang för hållbar utveckling 
väckts. En annan avhandling intar lärarnas perspektiv på hur undervisning för hållbar utveckling 
kan se ut. Slutligen intar en avhandling ett filosofiskt perspektiv och lyfter begrepp som etik och 
moral i relation till undervisning av hållbar utveckling. 
 
Almers, 2009 
Almers huvudfråga är: Hur erfar avståndsmoraliskt aktivt handlande unga människor att de utvecklat 
handlingskompetens för hållbar utveckling? (Almers, 2009, s. 28). 
 
Almers avhandling bygger på hur tre ungdomar har utvecklat handlingskompetens för hållbar 
utveckling. I avhandlingen introducerar hon begreppet avståndsmoral som beskriver 
framtidsperspektivet av att utbilda för hållbar utveckling. Hennes avhandling fokuserar på att 
finna svar på hur ungdomar utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling ur ett 
avståndsmoraliskt perspektiv (Almers, 2009, s.18).   
 
Almers har använt berättelsen och halvstrukturerade intervjuer som form för datainsamling. Tre 
ungdomar berättar hur de ser på hållbar utveckling och hur de utvecklat sitt sätt att tänka och 
agera för en hållbar utveckling i en avlägsen tid som de själva kanske inte kommer att uppleva 
(Almers, 2009, s. 19). Genom att använda det här angreppssättet vill Almers visa på 
komplexiteten i att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling.  
 
Något som bör noteras är att Almers aktivt sökt efter ungdomar som redan har motivation till att 
agera efter principerna för att leva hållbart (Almers, 2009, s. 90). Det betyder att de ungdomar vi 
möter redan har ett stort engagemang och är väl insatta i begreppet. Almers skriver att eleverna 
aktivt praktiserar det som skolans styrdokument skriver som undervisningsmål inom hållbar 
utveckling. För min studie är det intressant att se hur ungdomarnas motivbilder ser ut för att 
möjligen kunna använda den informationen och omvandla den till att svara på frågan hur 
undervisningen kan se ut för att skapa mening och motivation för yngre elever.  
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Almers har genom deltagande observationer i sammanhang där ungdomar befunnit sig valt ut 
individer att intervjua (Almers, 2009, s.85). Almers har allt som allt intervjuat 17 ungdomar i 
åldersspannet 17-26 år. Åldern på ungdomarna är motiverat genom att Almers dels vill att 
eleverna ska studera på gymnasienivå och max åldern är densamma som för de flesta 
ungdomsorganisationer som finns i Sverige.  
 
Almers beskriver processen för hennes arbete med avhandlingen i fyra steg där hon först valde 
vilka sammanhang hon skulle delta i för att möta engagerade ungdomar. Almers beskriver att 
hon ville finna ungdomar i icke-formella sammanhang, det vill säga i sammanhang där eleverna 
deltar av egen vilja. Andra steget handlar om själva observationerna som varit av deltagande 
karaktär där Almers haft som syfte att lära känna ungdomarna och få en bild av deras olika 
engagemang för hållbar utveckling. Något Almers lyfter är att hon sökt efter ungdomar som visat 
på engagemang ur ett avståndsmoraliskt perspektiv. I det tredje steget har Almers genomfört 
intervjuerna med de 17 ungdomarna och i det fjärde steget gjorde hon urvalet som ledde till de 
tre ungdomar vars berättelser har fått stå som huvudsaklig empiri i hennes avhandling (Almers, 
2009, s. 90-91). Almers beskriver att hon i sin analys använt sig av en tidslinje när ungdomarna 
har berättat om sin väg mot att utveckla handlingskompetens. På tidslinjen har olika skeenden i 
individens liv kunnat knytas till tiden i förskolan, grundskolan, gymnasiet och tiden därefter 
(Almers, 2009, s.95). I den här studien blir det intressant att se vilka skeenden ungdomarna 
beskriver som går att knyta till tiden i grundskolan med fokus på förskoleklassen upp till årskurs 
tre.  
 
Björneloo, 2007 
Björneloo ställer frågan: -Vilka innebörder av fenomenet hållbar utveckling kommer till uttryck i lärares 
beskrivningar av sin undervisning?  
 
Björneloo tar avstamp i den kvalitativa forskningen om hur lärarna tänker kring hur undervisning 
i hållbar utveckling kan se ut. Hon tar ett helhetsgrepp och talar om nutid, framtid och förfluten 
tid. Björneloo beskriver hållbar utveckling som ett vagt begrepp som behöver förtydligas och 
hon har riktat fokus mot lärare i grundskolan och förskolan. 
 
Björneloo har metodologiskt använt intervjun som form. Hon har i enlighet med hermeneutisk 
tradition analyserat och tolkat 17 lärares svar på hur de ser på begreppet hållbar utveckling 
(Björneloo, 2007, s. 71). Björneloo har tolkat informationen i tre steg, först i den konkreta 
individuella som informanterna berättat under intervjuerna. Därefter har hon tematiserat svaren 
och skrivit samman informationen i fem olika teman och till sist har hon försökt att hitta mening 
i svaren med hjälp av andra teorier (Björneloo, 2007, s.76-77). Björneloo beskriver att hon är 
medveten om vagheten i att använda intervjun och den kvalitativa forskningen men framhåller 
att hon vill finna den bästa tolkningen utifrån lärarnas berättelser, den tolkning som fångar in 
flest delar (Björneloo, 2007, s. 89).  
 
Björneloo har varit tydlig med att hon inte vill svara på frågan hur undervisning i hållbar 
utveckling ser ut specifikt för svenska skolan utan vill i sin avhandling förtydliga hur lärarna ser 
på utbildning för hållbar utveckling och göra en tolkning utifrån det (Björneloo, 2007, s. 87). 
Björneloos metod vid intervjun har varit med en öppen fråga som lärarna har fått på förhand. 
Frågan var; Berätta om något tillfälle då du och dina elever arbetade med hållbar utveckling (Björneloo, 
2007, s. 77). Motiveringen som Björneloo ger för den öppna frågan är att hon vill fånga 
perspektivet utifrån ”den andre” (Björneloo, 2007, s. 77). Det handlar alltså om den 
metakognitiva förståelsen för hur någon annan tänker om ett fenomen, i detta fall förståelsen av 
begreppet hållbar utveckling och hur det kan undervisas.  
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Björneloos avhandling kan framförallt svara på frågan om hur utbildning för hållbar utveckling 
kan se ut från lärarnas perspektiv. Frågan kan besvaras med konkreta metoder utifrån lärarnas 
utsagor som också kan vara gemensamma i deras svar. Jag kan också delvis få svar på hur 
undervisning för elever i yngre åldrar kan se ut även om detta inte är något som skrivs fram av 
Björneloo. Med detta menar jag att eftersom Björneloo har intervjuat lärare som undervisar i 
olika årskurser så tar jag fasta på den information som specifikt går att knyta till undervisning för 
yngre elever.  
 
 

Öhman, 2006 
Syftet som Öhman skriver fram med sin avhandling är att tydliggöra etiskt och moraliskt 
meningsskapande inom utbildning för hållbar utveckling (Öhman, 2006, s. 30).  
 

Förhoppningen är således att kunskapen om grundläggande drag 
i meningsskapande kopplat till den etiska tendensen på detta sätt 
kan bidra till en bättre förståelse av vad som sker i olika 
händelser, vad det är fråga om för typ av händelser, och till att 
klargöra vilka förväntningar som är rimliga att ställa på 
studerandes lärande inom utbildning för hållbar utveckling. På 
detta sätt kan en övergripande intention med studierna sägas vara 
att öppna för vidare handling inom utbildning för hållbar 
utveckling. (Öhman, 2006, s. 116) 
 

Öhman fokuserar på utbildning för hållbar utveckling ur ett ämnesövergripande perspektiv och 
försöker urskilja de karakteristiska dragen. Han skriver om ansvar och respekt till naturen och 
använder begreppet miljömoral. Han skriver om hur man reflekterar kring ansvar och respekt och 
introducerar begreppet miljöetik. Öhman undersöker människans relation till naturen ur ett 
övergripande perspektiv som går utöver miljöundervisningen. Öhman undersöker alltså hur 
hållbar utveckling undervisas både som kunskapskrav och som fostransuppdrag i svenska skolan. 
Öhman försöker tydliggöra hur etiskt och moraliskt meningsskapande kan se ut i praktiken.  
 
Analysmetod 
Fösta steget i analysen är att söka efter didaktiska förhållningssätt och principer som forskarna 
lyfter fram inom utbildning för hållbar utveckling. Avhandlingarna har relativt skilda ansatser i 
sättet att undersöka hållbar utveckling samt målgruppen de vänder sig till.  Det är därför 
intressant att se hur didaktiska förhållningssätt lyfts ur ett elev/ungdomsperspektiv, lärares 
perspektiv samt ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv och om eller hur dessa kan mötas. Det är 
intressant att både titta på skillnader och likheter. Kanske möts de olika perspektiven i vissa 
avseenden och där är det intressant att se om det finns något didaktiskt förhållningssätt som 
forskarna är eniga kring.  
 
Jag kommer vidare att undersöka om forskarna skriver fram möjliga didaktiska svårigheter med 
att undervisa för en hållbar utveckling. Här kommer analysen också vidröra frågan om utbildning 
för hållbar utveckling som ett lärande för förändrad livsstil utanför skolan. Det knyter an till 
frågeställningen om hur forskningen förhåller sig etiskt och moraliskt till utbildning för hållbar 
utveckling.  
 
Jag har också sökt mig till styrdokumenten för svenska skolan för att få en bild av hur styrningen 
för utbildning för hållbar utveckling ser ut nationellt. Jag vill besvara frågan varför vi ska 
undervisa för hållbar utveckling inom ramen för den politiskt normerande styrning som vi idag 
följer. Jag vill finna en motivering till varför vi ska undervisa för hållbar utveckling så som 
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samhället och staten besvarar den. Under resultatdiskussionen kommer forskningens svar på den 
frågan ställas mot styrdokumentens motivering.  
 
Centrala begrepp 
Centrala begrepp för den här uppsatsen är hållbar utveckling, miljöetik, miljömoral och didaktik. 
Begreppen miljömoral och miljöetik är sprungna ur de avhandlingar jag läst. Där görs en 
åtskillnad av vad som är moral respektive etik som jag vill förtydliga. Begreppet didaktik måste 
också förtydligas då det finns flera olika definitioner av begreppet. Jag behöver lyfta hur vi ska 
förstå didaktiken när vi talar om lärande för en avlägsen framtid.  
 
Hållbar utveckling  
När jag söker på begreppet hållbar utveckling i nationalencyklopedin så är definitionen som 
används densamma som den som Brundtlandsrapporten skrev fram 1987; “en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Elvingson, Nationalencyklopedin). Den definitionen verkar vara den allmänt mest accepterade. 
 
Begreppet hållbar utveckling är vitt och brett och innefattar flera apsekter. Öhman beskriver den 
motsättning som finns i begreppen hållbar och utveckling (Öhman, 2006, s. 26). Vi talar dels om 
att något ska vara hållbart men vi talar också om en utveckling, alltså en förändring. Enligt 
Öhman härstammar begreppet utveckling från marknadsekonomisk ideologi som handlar om 
utveckling mot materiell tillväxt. Det går stick i stäv med den betydelse som vi utläser av 
begreppen när de står tillsammans. Hållbar utveckling som ett begrepp handlar snarare om en 
utveckling mot mer medveten konsumtion, omsorg om djur och natur, att hushålla med resurser 
med omsorg om vår planet och nästa generation med mera.  
 
Björneloo problematiserar begreppet hållbar. Björneloo menar att begreppet inte fångar 
tidsperspektivet. För att få med tidsperspektivet föreslår hon att istället skriva uthållig eller 
bärkraftig utveckling, alltså något som bär vår existens vidare in i framtiden (Björneloo, 2007, s. 
22-23) 
 
Björneloo framskiver fyra livsuppehållande system som kan sägas bära upp hela mänsklighetens 
existens (Björneloo, 2007, s.14): 
 

• atmosfären 
• vattnets kretslopp 
• jord 
• den biologiska mångfalden 

 
Om något av dess system havererar äventyrar det direkt människans möjlighet att överleva på 
planeten.  
 
Almers (2009, s.68-69) tar The Earth Charter Initiatives (The Earth Charter Initiative Handbook, 
2008, s.72-75) uppdelning som ett sätt att beskriva vilka perspektiv som begreppet hållbar 
utveckling innefattar ur ett etiskt och globalt perspektiv. Hållbar utveckling kan då sägas vila på 
följande principer:  
 

1. Respekt och omsorg om den livsuppehållande sociala och ekologiska gemenskapen. 
2. Ekologisk integritet.  
3. Social och ekonomisk rättvisa.  
4. Demokrati, icke-våld och fred.  
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Miljöperspektivet som skrivs fram i den här uppsatsen kan knytas till den eklogiska gemenskapen 
och den ekologiska integriteten. Jag kommer inte gå djupare i varken Almers eller Björneloos 
uppdelning utan vill ge en bild av vad begreppet hållbar utveckling innefattar. 
 
Miljöetik och miljömoral  
I avhandlingarna skriver författarna fram en uppdelning av betydelsen av moral och etik. Jag vill 
lyfta den skillnaden för att kunna ta fram detta när jag diskuterar moraliska och etiska dilemman i 
min resultat- och diskussionsdel. Jag vill också lyfta ordet miljö ur begreppen för att förtydliga 
innebörden ytterligare.  
 
Begreppet miljö används för att beskriva vår omgivning eller omgivningens förhållanden, det vill 
säga hur det ser ut. Ordet miljö sätts ofta samma med andra ord för att närmare beskriva vilken 
miljö man talar om. I fallet med den här uppsatsen är det naturmiljön som åsyftas. Miljö kan 
också användas i sammansättningar så som inomhusmiljö, arbetsmiljö, lärandemiljö med flera då 
ordet åsyftar andra betydelser än naturen utomhus (Helmersson, Sjögren, Sörlin, 
Nationalencyklopedin). Begreppet miljömoral beskriver Öhman som förhållningssättet vi har till 
vardagliga handlingar med vilken vi visar respekt och omsorg om naturen (Öhman, 2006, s. 15).  
 
Begreppet miljöetik handlar om värderingar av miljö och natur.  Det handlar också om normer 
för hur människan ska agera och handla på ett etiskt sätt gentemot naturen. Miljöetiken av idag 
har enligt nationalencyklopedin inslag av normativ etik. Det handlar om hur människan i dagens 
samhälle behandlar djur och natur. Det är ett försvar för ekologisk helhetssyn och biologisk 
mångfald (Sörlin, Nationalencyklopedin). Öhmans förklaring av begreppet miljöetik går i linje 
med det resonemanget. Det handlar om reflektionen vi har om miljömoraliska handlingar, hur vi 
tänker om vårt agerande gentemot naturen (Öhman, 2006, s. 15).  
 
Vad som är gemensamt för avhandlingarna är att begreppet moral kan förstås som handling och 
etik som reflektionen om handlingen (Almer 2009, Björneloo 2007, Öhman 2006).  
 
 
Didaktik 
Enligt Illeris (2007) kan didaktiken grovt generaliserat sägas handla om undervisningsinnehåll 
och undervisningsformer. Didaktiken delas in i ämnesdidaktik och allmän didaktik. Därefter 
delas didaktiken in i olika dimensioner; innehåll, drivkraft, samspel och lärotyper.  Innehållet 
handlar om själva stoffet som ska läras ut, drivkraften är motivationen och viljan att lära. 
Samspelet handlar exempelvis om metoder för lärande och jag tolkar det också som 
interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev. Lärotypen handlar om olika sätt att lära 
exempelvis assimilering och ackommodering och de olika fördelarna respektive nackdelarna med 
dem (Illeris, 2007, s. 284-285). 
 
Jag tolkar det som att den allmänna didaktiken är den didaktik som ska vara ämnesövergripande 
och genomsyra hela skoldagen. Ämnesdidaktiken utläser jag vara mer specifikt inriktad mot 
distinkta ämnesområden. Hållbar utveckling knyter jag mer till den allmänna didaktiken då 
läroplanen dels skriver fram begreppet som undervisningsinnehåll men också som ett allmänt 
uppdrag.   
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Resultat 
Didaktiska förhållningssätt 
Till en början ska frågan om didaktiska principer och förhållningssätt besvaras. I avhandlingarna 
impliceras flera olika sätt att undervis i och för en hållbar utveckling.  
 
I Öhmans avhandling som antar en filosofisk ansats besvaras frågan om didaktiska principer och 
förhållningssätt med hur olika filosofiska aspekter kan ses som handling i en 
undervisningskontext. Öhman beskriver att ett sätt att se på lärande är ur den sociokulturella 
diskursen. Där kan man se språk och tänkande som beroende av varandra. Den sociokulturella 
diskursen ser språket som en viktig del för hur vi förstår ett fenomen. Öhman tar upp barnets 
tankevärld som påverkat av hur vuxenvärlden talar om hållbar utveckling (Öhman, 2006, s. 39).  
 

Utbildningen kan sägas ha ett moralsikt innehåll då den 
uppfattning om verkligheten som i diskursen framstår som det 
sanna, har konsekvenser för individernas sätt att förhålla sig till 
sin omvärld. Den metodologiska poängen av detta är följaktligen 
att det moraliska innehållet i en viss utbildningspraktik kan 
undersökas genom att reglerna för språkets användning 
identifieras. (Öhman, 2006, s. 39) 

 
Öhman talar också om ett pluralistiskt förhållningssätt. Med detta menar han att det är viktigt att 
tala om hur olika frågeställningar kan besvaras på olika sätt. Ett didaktiskt exempel på 
pluralistsikt och sociokulturellt arbetssätt är argumenterande diskussion där eleverna får diskutera 
olika miljöetiska påståenden (Öhman, 2006, s.123). I en skolkontext innebär det att eleverna får 
möjlighet att i socialt samspel visa på den förståelse de redan har och eventuellt förändra eller 
utöka den förståelsen tillsammans med andra elever. Ett kunskapsbygge där kunskap förmedlas 
mellan elever och utökas med bredare förståelse.  
 
Hållbar utveckling är en del av uppdraget som svenska skolan har idag. Öhman skriver att det 
alltså finns en förväntan om ett etiskt och moraliskt lärande. Med avstamp i Wittgensteins sätt att 
se på språket ges förslag på hur skolan didaktiskt kan uppfylla uppdraget. Språkets mening kan 
skilja sig beroende på omständigheter i olika situationer. För att ge eleverna möjlighet att 
utveckla ett språk som visar på den etik som är bärande ska de få rika tillfällen till att 
kommunicera i skilda situationer (Öhman, 2006, s. 126). Den enskilde elevens moral kan visa sig 
på olika sätt. Det kan vara en spontan situation där eleven reagerar moraliskt, det kan vara en 
situation där eleven använder ett för normen accepterat språk och det kan vara en reflekterande 
situation där eleven diskuterar kring vad som anses vara rätt och riktigt (Öhman, 2006, s. 125). 
 
Björneloo trycker på vikten av att ge eleverna konkreta upplevelser. Det är viktigt med ett 
integrerat arbetssätt där flera ämnen och aspekter ingår exempelvis genom att arbeta med 
skolträdgårdar (Björneloo, 2007, s. 50). Med stöd i tidigare forskning skriver Björneloo om 
utomhuspedagogik som ett medel för att utbilda inom hållbar utveckling. I uterummet skapas 
upplevelser där handling, erfarenhet och språk knyts samman till en helhet (Björneloo, 2007, s. 
65). I uterummet knyts sinnliga upplevelser med teoretiska. Precis som Öhman betonar 
Björneloo språket. Med språket gör vi oss förstådda och kan tala om olika fenomen och vidga 
förståelsen av dem. Det är viktigt att använda ord och begrepp i relation till konkreta upplevelser 
för att kunna ta med dem in i klassrummet och använda dem teoretiskt för ett fortsatt 
kunskapssökande. Björneloo tar upp begreppet environmental literacy som jag utläser som ett 
begrepp som talar om vikten av att elever får lära sig ord som är knutna till vår miljö och 
naturen.  Utifrån lärarnas utsagor så verkar det finnas en samstämmighet i att undervisa för 
hållbar utveckling genom att utgå från konkreta vardagsnära fenomen och sedan arbeta vidare ut 
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i en större helhet som sträcker sig i tid och rum. (Björneloo, 2007, s. 95-96). Björneloo har 
tematiserat svaren hon fått av lärarna i (Björneloo, 2007, s. 93): 
 

• Helheter och sammanhang 
• Delaktighet och ansvar 
• Inlevelse och förståelse 
• Självkänsla och kommunikationsförmåga 
• Förmåga att lära 

 
Ett exempel som Björneloo skriver fram under helhetsförståelse är en lärare som använder 
historieämnet för att visa på utvecklingen som skett historiskt fram till idag. Metoden var ett 
besök till en vikingaby där eleverna fick uppleva hur det var att leva under vikingatiden. Eleverna 
fick klä ut sig och vara i en för den tiden autentisk miljö. När de sedan “klev tillbaka” in i 2000-
talet så blev utvecklingen och skillnaderna fram till idag tydligare för eleverna (Björneloo, 2007, s. 
97). Ett annat exempel som lärarna ger är att använda skogen som plats för lärande och 
förståelse för helheter. Lärarna i Björneloos studie talar om sinnliga upplevelser som ett sätt att 
få eleverna att känna engagemang för skogen (Björneloo, 2007, s. 100). En lärare som arbetar 
med barn i fem-årsåldern talar om att hon vill få eleverna att känna trygghet skogen. Genom att 
ta med eleverna ut i skogen i unga år vill hon skapa miljömedvetenhet hos barnen. Läraren 
berättar också att exempelvis genom att studera årstiderna kan eleverna skapa sig en förståelse 
för samband och kretslopp i naturen (Björneloo, 2007, s.101). En annan metod som flera lärare 
använder är att eleverna får göra egna slutna kretslopp (Björneloo, 2007, s. 103). En lärare påtalar 
också den didaktiska fördelen då eleverna kanske misslyckas med sina slutna kretslopp 
(Björneloo, 2007, s.107). Eleverna ställs då inför frågor om varför det inte fungerade. I 
förlängningen går det att knyta de lärdomarna till verkligheten och de kretslopp som finns i 
naturen. Björneloos tolkning är att metod och innehåll går in i varandra. Görandet blir lärandet. 
Elevernas förförståelse av kretslopp utmanas och nya lärdomar kommer när tidigare kunskaper 
kanske visar sig vara felaktiga. Andra metoder som Björneloos informanter tar upp är exempelvis 
att återvinna, kompostera och att lära eleverna att använda resurser så som papper på ett 
medvetet och sparsamt sätt (Björneloo, 2007, s. 108). Sparsamhet är ett ord som Björneloo 
knyter till handlingarna. Handlingarna knyter hon till begreppet moral.  
 
När det handlar om delaktiget och ansvar lyfts förmågan att kunna göra medvetna val och förstå 
hur de egna handlingarna påverkar miljön (Björneloo, 2007, s. 112). Flera lärare utrycker att 
undervisningen inom ramen för de naturvetenskapliga ämnena ska stå som grund för att eleverna 
ska få kunskaperna att göra miljömässigt bra val. På samma gång påtalas att det måste finnas en 
helhetssyn och förståelse för andra. Flera lärare talar om att använda historieämnet som ett sätt 
att få eleverna att förstå tidsperspektiven dåtid och nutid.  
 
Inlevelse och förståelse handlar bland annat om att kunna ta andra mäniskor perspektiv och att förstå 
konsekvenser av egna ställningstaganden. Lärarna talar om att skapa förståelse för hur människor 
är sammanlänkade genom generationer. Hur människor som levde förr har påverkat oss idag och 
hur vi kan påverka framtida generationer (Björneloo, 2007, s. 118-119).  
 
När det handlar om självkänsla och kommunikationsförmåga så handlar det om att eleverna ska få rika 
tillfällen till att kommunicera och göra lärandet till en social aktivitet. En god förmåga att kunna 
kommunicera åsikter, tankar och värden styrker elevernas självkänsla. En lärare påtalar vikten av 
att som lärare välja sina ord. Hon ger ett exempel när frågan om framtida yrke ställs till eleven. 
Här finns det en skillnad i om eleven svarar med “jag hade velat bli..” eller med ett “jag ska bli...”. 
Läraren påtalar att det senare ingjuter mera hopp för framtiden då det inte råder några tvivel om 
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att eleven också kommer att bli vad hon tror. Jag tolkar detta som att det är viktigt att välja ord 
som ingjuter hopp för framtiden och ger eleverna en tro på att de kan förändra, att handlingarna 
idag kan påverka framtida generationer i en positiv riktning.  
 
Den sista punkten som handlar om förmågan att lära tar upp ganska allmängiltiga aspekter som 
kan knytas till lärande i stort. Lärarna talar om att skapa lust och motivation för lärande. Att göra 
eleverna engagerade och nyfikna (Björneloo, 2007, s. 136). En annan viktig del som lärarna 
påtalar är att ha en god relation och kommunikation med föräldrarna. Det uppnås genom att ha 
tät föräldrakontakt och se till att de känner sig välkomna på skolan (Björneloo, 2007, s. 137).  
 
När lärarnas utsagor har summerats har Björneloo förkortat dessa till tre ledord, etik, kultur och 
individ (Björneloo, 2007, s. 142). Den etiska tendensen pekar på att utbildning för hållbar 
utveckling ska utveckla individer som tar ställning (Björneloo, 2007, s. 145).  
 
Björneloo skriver vidare om kulturen och hur detta spelar in i utbildning för hållbar utveckling.  
 

Ett samhälles kultur tjänar som förmedlare och upprättare av 
samhällets moral och värderingar i relation till individen. 
(Björneloo, 2007, s. 146) 

 
Björneloo skriver om en motkultur och beskriver stora visioner där eleverna ska lära sig hur allt 
hänger ihop och förstå livets helhet (Björneloo, 2007, s. 146-147). Min tolkning är att naturen ska 
vara en del av kulturen med ett eget värde i sig. Lärande och praktik går ihop när eleverna vistas i 
naturen och får uppleva naturen med alla sinnen och knyta känslomässiga band till miljön. 
Björneloo lyfter två sidor av kulturbygget som har konsekvenser för individen. Individen ska dels 
få en plats i en större gemenskap. I gemenskapen finns ett gemensamt mål och 
kommunikationen är viktig. Det finns också en annan sida av individen som en person som ska 
formas till att tycka och agera som alla andra.  
 
Björneloo lyfter kritiskt tänkande som en egenskap som individen behöver för att kunna ta 
ställning. För att eleverna ska kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt måste eleven ha en god 
självkänsla och en tilltro till sin egen kompetens. Utbildningen måste byggas utifrån elevernas 
tidigare kuskaper och göras meningsfull för att få skapa engagemang och nyfikenhet (Björneloo, 
2007, s. 150-151).  
 
Almers pekar på faktorer som tidigare forskning visat har stor betydelse för att utveckla 
motivation för att agera för en hållbar utveckling. Främst står attityden hos den enskilde 
individen (Almer, 2009, s. 45). Om individen inte har en positiv attityd i grunden så har andra 
faktorer en ganska liten påverkan på individens handlande. Andra faktorer som tidigare 
forskning trycker på är självkänsla, tilltro till egen förmåga att påverka och känslan av att leva i 
enighet med egna övertygelser (Almer, 2009, s.52-53). För att en tilltro till den egna förmågan ska 
grundas hos eleven behövs tidigare erfarenheter där eleven upplevt att andra har visat tilltro. 
Eleven behöver alltså ha upplevt situationer där andra människor visat att elevens åsikter, idéer 
och tankar är intressanta och värdefulla. Här poängterar Almers att beteendemodifikation ska 
undvikas (Almer, 2009, s. 248-249). Det är viktigt att ha fokus på lösningar av miljöproblem i 
undervisningen. Med fokus mot de positiva lösningarna övas elevernas förmåga i att finna 
strategier för olika lösningsalternativ (Almer, 2009, s. 249). Det går också samman med ett 
pluralistiskt förhållningssätt där eleverna dels måste samarbeta och lyssna till olika tankesätt. 
Almers talar om handlingserfarenhet och att det är viktigt att eleverna får uppleva situationer där 
deras agerande är viktigt (Almer, 2009, s. 250). Något som går att koppla till yngre åldrar är när 
ungdomarna i Almers avhandling pekat på att naturupplevelser unga år spelat stor roll i deras 
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nuvarande engagemang för miljön (Almers, 2009, s. 252). Att ha en förebild anses av 
ungdomarna också som viktigt (Almers, 2009, s. 253). Vem den här förebilden är kan skifta. Det 
kan vara en förälder eller en lärare, huvudsaken är att det är någon vuxen individ som stått barnet 
nära och påverkat barnets känsla för naturen som en estetiskt vacker plats med ett värde i sig. 
Den känslomässiga upplevelsen av naturen är viktig för att skapa engagemang på djupet, den 
sociala interaktionen med andra för att skapa perspektiv och bredd i tänkandet om hållbar 
utveckling (Almer, 2009, s. 251).  
 
 
Didaktiska utmaningar  
Här kommer didaktiska utmaningar som finns inom hållbar utveckling att förtydligas. I de olika 
avhandlingarna pekar forskarna på olika didaktiska svårigheter som de har stött på.  
 
Björneloo hänvisar till forskning som visar att skolan tenderar att lägga större fokus på 
undervisningsmetodiken än på innehållet. Problematiken som uppstår är att innehållet inte 
förtydligas för eleverna. Vad det innebär att undervisa för hållbar utveckling tas för givet av 
lärarna (Björneloo, 2007, s. 42). Den metodik som skrivs fram är problembaserat lärande och 
undersökande arbetssätt men har inte läraren förtydligat vad det är som ska undersökas så försvårar 
det lärandet. Problematiken tycks börja redan på universiteten. Det blir till ett didaktiskt problem 
som följer med från universitet och högskola och vidare ner till grundskolan och förskolan. Det 
skapas en förvirring omkring innehållsfrågan då lärarna själva inte vet vad begreppet innebär. 
Björneloo kommer in på den här problematiken då hon tar skolvekrets rapport från 2003 som 
exempel (Björneloo, 2007, s.43). Utredningen visar att eleverna lär sig olika begrepp och 
förklaringsmodeller som isolerade öar av kunskap. Eleverna har alltså inte tillägnat sig en 
helhetsbild av vad hållbar utveckling innebär och de har heller inte utvecklat ett kritiskt tänkande 
i någon större utsträckning. Även Björneloo pekar på att det saknas ett integrerat arbetssätt 
mellan de olika ämnesdisciplinerna på institutionerna (Björneloo, 2007, s. 52).  
 
Hur ska då kunskaper i hållbar utveckling läras ut? I betänkandet från kommittén för utbildning 
för hållbar utveckling nämns karaktärsdragen för utbildning inom hållbar utveckling (SOU, 2004, 
s. 73). Tre av dessa kan knytas till syftet att undervisa för framtiden ur ett miljöperspektiv. 
 

• Innehållet spänner över lång sikt, dåtid och framtid. 
• Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. 
• Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och  

handlingsberedskap.   
 
Vidare pekar Björneloo på att kopplingen mellan undervisning och ett förändrat levnadssätt är 
svag. Att skolan lär eleverna hur de ska handla i vardagen för att bidra till en hållbar utveckling 
betyder alltså inte att eleverna tar med sig den kunskapen utanför skolan. Det verkar alltså som 
att de normer och regler som finns utanför skolans värld är de som i slutänden vinner vilket gör 
den didaktiska frågan ännu mer komplex (Björneloo, 2007, s. 56-57).  
 
Almers (2009, s. 16) kommer in på den problematiken då hon berör frågan om samhälleliga 
normer som något som kan försvåra för människan att leva hållbart. Vidare beskriver hon att 
eleverna behöver öva sin förmåga och tillit till att kunna påverka. Att i skolan skapa tillfällen där 
eleven får påverka upplevs tidsödande. Läraren ska planera, avsätta tid för diskussioner och för 
reflektioner (Almer, 2009, s. 249). När det handlar om behovet av förbilder så är det intressant 
att ställa frågan om vilka krav som kan ställas på läraren i det fallet (Almer, 2009, 260). Lärarna är 
individer med egna erfarenheter av naturen och de kanske inte alltid är positiva. I det fallet 
kanske det blir svårt för läraren att förmedla en naturpositiv bild till eleverna. Almers pekar på en 
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annan aspekt som ligger i avståndets natur när man talar om framtid. Det är osäkerheten i att inte 
veta hur olika handlingar faktiskt kommer att ge ett avtryck för en bättre framtid för kommande 
generationer, osäkerheten i att inte veta hur handlingar kommer att falla ut. 
Almer belyser vikten av att vara kritiskt reflekterande inför olika handlingar som eleverna kanske 
aldrig kommer få se resultatet av eller veta om de faktiskt bidrog till en hållbar utveckling (Almer, 
2009, s. 33).  
 
Öhman (2006) i likhet med Björneloo (2007) skriver fram svårigheten i att inte veta hur ett 
lärande tar sig i uttryck när eleven är utanför skolan. I skolan får eleverna ofta öva förmågan att 
föra etiska resonemang, att reflektera över hur man principiellt bör hantera verkliga moraliska 
situationer. Det är däremot svårt att veta om de resonemangen påverkar hur eleven faktiskt 
agerar när denne sedan hamnar i moraliska situationer utanför skolan (Öhman, 2006, s. 127). 
Vidare kan det vara svårt att diskriminera i vilken händelse ett meningsskapande äger rum 
(Öhman, 2006, s.123).  Att undervisa i och för hållbar utveckling problematiseras också utifrån 
att det kan ses som en ideologi som skolan indoktrinerar eleverna med.  
 

Att i en utbildningsverksamhet ignorera och förtrycka de 
studerandes moraliska reaktioner, eller systematiskt försöka 
framkalla ett visst sätt att reagera moraliskt, skulle innebära at 
utbildningen förvandlas till den indoktrinering som kritikerna 
varnar för (Öhman, 2006, s. 126). 

 
För att indoktrinering ska undvikas måste eleverna ges tillfällen att uttrycka moraliska 
ställningstaganden och upplevelser i en tillåtande form där de inte ska övertalas till en viss 
ståndpunkt eller kritiseras (Öhman, 2006, s.126).   
 
Etiska och moraliska aspekter av hållbar utveckling 
Här förtydligas och besvaras frågan om de etiska och moraliska aspekterna av undervisning för 
hållbar utveckling.  
 
I avhandlingarna gör forskarna åtskillnad mellan moral och etik i relation till hållbar utveckling. 
Almer talar om moral som en handling underbyggd av att det finns ett tydligt syfte och en avsikt 
med handlingen (Almer, 2009, s. 60).  Etiken förklarar hon som integrerad antropocentrism 
vilket jag skulle förklara som den reflektion som sker i förhållande till människans 
beroendeställning gentemot naturen och dess ekosystem (Almer, 2009, s. 66). I relation till moral 
och etik introducerar Almer begreppet avståndsmoral vilket hon vidare knyter samman med 
omsorg. Det kan handla om en omsorg som sker i direkta möten med andra människor. Det kan 
också handla om omsorg för framtida generationer och då använder Almer begreppet 
ansvarsetik (Almer, 2009, s. 67).  Etiken som lyfts handlar om den reflektion som vi måste göra 
om det som vi inte kommer att få uppleva, den värld som vi inte kommer att få uppleva. 
Moralen ligger sedan i de handlingar som vi gör idag för ett intergenerationellt syfte.  
 
Almer (2009) lyfter att det finns en skillnad i beteende och handling. Väldigt generaliserat kan 
skillnaden sägas ligga i att beteende är oreflekterat görande medan en handling är reflekterad och 
genomtänkt. Almer lyfter också hur skolan kan bidra till en manipulation av beteende. Det vill 
säga att elever tvingas in i ett beteendemönster som de egentligen inte förstår anledningen till.  
 

This is not only unethical, but also inappropriate, because if the 
aim is that the pupils should develop independent, critical 
thinking, autonomy, and maturity, then it is no use simply setting 
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up aims for them: they must learn to formulate their own aims, 
alone or with others. (Schnack, 2003, p. 279) 

 
Citatet som Almer (2009) också använder i sin avhandling pekar på moment i undervisningen 
som kan ifrågasättas både moralsikt och etiskt. Frågan är om det kan anses rätt att skolan går in 
och modifierar elevers beteende och formar dessa till något automatiserat görande utan 
reflektion men som passar samhället av idag.  
 
Lärare har makten att utöva moralisk påverkan gentemot eleverna. Björneloo skriver fram tre 
riktningar för lärares moraliska påverkan på sina elever; traditionalistisk, progressiv och kritisk.  I 
den traditionalistiska linjen är läraren en auktoritet där överföringspedagogiken är gällande. Den 
linjen kan man knyta till undervisning som blir till beteendemodifikation och indoktrinering som 
nämnts tidigare. Den progressiva linjen handlar istället om ett öppet förhållningssätt där eleven 
ska förstå och skapa mening. Till slut kommer det kritiska förhållningssättet som innebär att 
ställa olika synsätt mot varandra, att ha en öppen dialog och finna nya vägar. I avhandlingarna är 
samtliga forskare eniga om att den progressiva och kritiska linjen är den rätta vägen att ta men 
det finns ett dilemma. I styrdokumenten har skolan ett tydligt uppdrag när det handlar om 
hållbar utveckling. Det lärarna har att tampas med är att dels vara inlyssnande och öppna men 
också auktoritära. Läraren ska föra sina elever i den riktning som styrdokumenten föreskriver 
(Björneloo, 2007, s. 58).  
 
Att utbilda för hållbar utveckling kan med kritiska ögon ses som att ideologisk undervisning. För 
att hålla undan den kritiken ska pedagogik som innebär indoktrinering, beteendemodifikation 
och överföring av värden undvikas (Öhman, 2006, 127). I de senare årens policydokument märks 
en tendens till att etisk reflektion har större betydelse och även en stark tilltro till att skolan ska 
vara en ledande aktör omställningen att leva mer hållbart.  
 

I samband med att FN proklamerar 2005-2015 som 
decenniet för utbildning för hållbar utveckling, 
betonas utbildningens möjligheter att utveckla 
människors förmåga att reflektera över de 
miljömässiga och sociala konsekvenserna av vårt sätt 
att leva och arbeta. (Öhman, 2006, s. 24) 
 

Skolan har krav på sig att skapa miljöetisk medvetenhet hos eleverna så att de kan göra väl 
avvägda miljömoraliska ställningstaganden (Öhman, 2006, s. 27). 
 
Forskarna är samstämmiga i att moralen är handlingen och etiken är reflektionen om handlingen. 
Det finns handlingar som är normerande, det som samhället ser som det bästa sättet att agera i 
olika situationer. Men normen är sprungen ur en etisk reflektion och betyder därmed inte att det 
kommer vara den moral som styr vår handling. Har vi således inte en personlig koppling till de 
etiska frågorna är det inte säkert att den etiska dialogen vi har i skolan om hur vi bör handla för 
en hållbar utveckling följer med utanför skolans värld (Björneloo, 2007, s. 60). Normen som är 
gällande kan också vara något som är sprunget ur vad samhället efterfrågar idag. Det tankesättet 
går att knyta till hållbar utveckling som ideologi. Fråga blir om den etiska reflektionen som anger 
riktningen för gällande normer blir styrande, alltså att skolan blir en del i att styra riktningen för 
hur eleverna ska tänka om begreppet (Öhman, 2006, s. 26).  
 
Sammanfattat resultat 
Björneloo (2007) och Almer (2009) lägger tonvikt vid att eleverna måste utveckla en tilltro till sin 
egen handlingskompetens. Om eleven har en tilltro till sin egen förmåga att förändra och 
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påverka så skapas motivation och handlingskraft. Lärarna i Björneloos avhandling verkar också 
eniga i att utbildning för hållbar utveckling ska utgå från vardagsnära fenomen som sedan byggs 
på. Vidare talar lärarna om att vistas i skogen och att ge eleverna sinnliga upplevelser för att 
skapa emotionella band till miljön. Genom att vara i naturen och skapa ett lärande på platsen så 
går lärande och metod in i varandra. Almer (2009) talar om handlingserfarenhet som en viktig 
del. Det innebär att eleverna måste få uppleva situationer där deras handlande är viktigt, 
situationer där andra visar tilltro till dem och där eleven får utvecklas genom att lyssna till andra. 
Vidare är det viktigt att undvika undervisning som leder till beteendemodifikation eller 
indoktrinering. Eleverna ska få öva förmågan till kritisk reflektion och eget ställningstagande.  
 
Öhman (2006) talar om ett pluralistiskt förhållningssätt som en del av den sociokulturella 
diskursen. Sättet vuxna talar om begreppet hållbar utveckling påverkar barnets tänkande. Det 
handlar om att visa öppenhet för olika syn på hållbar utveckling och att ha en levande dialog där 
individen utvecklar sin förståelse i ett socialt samspel. Eleverna behöver ges rika tillfällen till att 
kommunicera med varandra i skilda situationer för att synliggöra moraliska och etiska 
förhållningssätt och utveckla dessa.  
 
Till de didaktiska svårigheterna kommer att det verkar finnas en tendens till att lägga mer fokus 
på metodik än innehåll. Risken är då att eleverna inte förstår innehållet i undervisningen och 
varför de bör lära sig det. Björneloo (2007) beskriver att problembaserat och undersökande 
arbetssätt verkar vara förhärskande undervisningsmetodik men innehållet är vagt. Ett annat 
problem av mer strukturell karaktär är att få tiden till att undervisa i hållbar utveckling. Almers 
(2009) pekar på att tid till diskussion och reflektion är viktiga i undervisnigen av hållbar 
utveckling. Dessvärre är det också tidsödande och måste konkurrera med den övriga 
undervisningen. Hållbar utveckling är också abstrakt i framtidsperspektivet då det är svårt att 
veta hur nutida handlingar kommer falla ut i en framtid som eleverna kanske inte själva kommer 
uppleva. Till sist är det svårt att veta i vilka händelser som ett meningsskapande äger rum hos 
eleven. Det kan vara svårt att enbart i en skolkontext se tecken på att ett lärande och en kunskap 
har befästs och följt med eleven utanför skolans sfär.   
 
Till de etiska och moraliska aspekterna märks särskilt frågan om hållbar utveckling som en 
ideologi. Lärare tampas med uppdraget att både vara auktoritära och att vara öppna, tillåtande 
och lyssna till alla individers synsätt. I frågan om etik och moral gör samtliga forskare en 
åtskillnad mellan de två. Moralen är det som faktiskt görs som kan vara mer eller mindre 
oreflekterat. Etiken är reflektionen om handlingen. Det finns en problematik rent didaktiskt då 
lärare dels har i uppdrag att fostra och utbilda efter vad gällande styrdokument föreskriver. Det 
kan leda till en auktoritär överföringspedagogik. På samma gång ska läraren vara öppen för olika 
synsätt, tillåtande och inlyssnande.  Den etiska diskussionen som förs i skolan om hållbar 
utveckling behöver inte automatiskt betyda att det befästs som en moralisk handling utanför 
skolan.  
 
Diskussion  
Metoddiskussion 
I efterhand frågar jag mig varför jag enbart använde sökmotorerna Summon och Libris. Kanske 
hade det funnits fler träffar i flera databaser. En annan fråga är om sökorden miljöundervisning 
och hållbar utveckling varit begränsande i antalet träffar på relevant fakta. Om sökningen istället 
hade gjorts med fler relevanta ord, exempelvis hållbar utveckling/ undervisning, så kan utfallet 
ha blivit ett annat. Kanske hade fler relevanta avhandlingar hittats alternativt avhandlingar som 
bättre svarat mot syftet. Valet att använda enbart avhandlingar som källa kan också 
problematiseras. Exempelvis hade jag kunnat söka efter böcker, artiklar, tidskrifter med mera.  
Det som stärker valet att enbart använda avhandlingar är en försäkran om att innehållet är 
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vetenskapligt förankrat. Det finns en trygghet i att veta att källorna inte bygger på godtycklig 
kunskap utan är vetenskapligt framtaget och befäst. I fallet med artiklar så fanns det inget 
material att finna. Men det kan återigen knytas till frågan om vilket utfallet blivit om jag använt 
fler sökord och andra sökmotorer. Inledningsvis så gjorde jag en sökning på enbart begreppet 
hållbar utveckling där resultatet blev väldigt många träffar på avhandlingar med vitt skilda 
ansatser. Att få många träffar behöver inte vara negativt i sig men det visar tydligt på att 
sökorden måste specificeras för att minska urvalet och få det mer överskådligt.  
 
En helt annan fråga är om materialet är för begränsat, är tre avhandlingar för lite? Efter den 
sökning som gjordes så kan jag ändå rättfärdiga valet med att det inte fanns fler avhandlingar 
som rörde syftet tillräckligt tydligt. Eftersom avhandlingarna i sig också är omfångsrika så har det 
krävts mycket tid att systematiskt gå igenom och söka svar på var och en av frågeställningarna. 
Frågan blir då istället om tiden skulle ha räckt till för fler avhandlingar eller andra texter? 
 
Eftersom det var svårt att finna avhandlingar som direkt rörde mitt intresseområde har det 
resulterat i att avhandlingarna jag valt har ganska stor spridning i ansats, metod och syfte. Det 
här ser jag som något positivt då jag tror att det gett min uppsats en bredd. Flera perspektiv möts 
och ställs mot varandra vilket kan ge möjligheten att finna nya frågeställningar för vidare 
forskning. Björneloos avhandling har gett ett lärarperspektiv med fokus på hur lärare förstår 
begreppet hållbar utveckling. Almers avhandling har gett ett ungdomsperspektiv där 
ungdomarna själva har berättat hur deras väg mot miljöengagemang sett ut och hur de tycker att 
de byggt upp framtidperspektiv. Till sist så har Öhmans avhandling bidragit med en etisk och 
moralisk reflektion kring handling för hållbar utveckling och hur meningsskapande sker hos 
eleven. Det har gett flera infallsvinklar och gjort att frågorna fått flera svar.  
 
Resultatdiskussion 
Här har jag valt att dela upp diskussionen i samma rubriker som jag använt i resultatdelen. Det är 
för att göra diskussionen mer överskådlig och för att kunna knyta an till resultatet. Men jag 
börjar med frågan som jag formulerat som en diskussionsfråga. Det är frågan om det går att 
finna en skiljelinje mellan fostransuppdrag och kunskapskrav. Öhman kommer in på den 
diskussionen då han i sin studie delat upp miljöundervisningen i tre delar, den faktabaserade 
miljöundervisningen, den normerande miljöundervisningen och den pluralistiska 
miljöundervisnigen. Han gör en åtskillnad på den faktabaserade undervisningen som något som 
är. Det är rena faktakunskaper. Den normerande handlar istället om vad eleverna bör lära sig och 
handlar om ställningstagande. Den pluralistiska handlar till sist om att väva in allas åsikter och 
öppna upp för diskussion och empati för olika tankesätt (Öhman, 2006, s. 119). Enligt min 
mening kan man tala om den faktabaserade miljöundervisningen som en del tillhörande 
kunskapskraven i de naturorienterande ämnena. Den normerande miljöundervisningen handlar 
istället om hur vi ska agera, det etiska och moraliska ställningstagandet för en hållbar utveckling. 
Öhman beskriver den normerande undervisningen som ett sätt att förstå rådande normer i 
samhället (Öhman, 2006, s. 120).  Det pluralistiska tankesättet handlar om att allas tankesätt ska 
respekteras. Det handlar om att föra en kritisk diskussion på ett demokratiskt sätt (Öhman, 2006, 
s. 120). Hållbar utveckling och demokratiuppdraget möts i det här resonemanget. Det går 
otvivelaktigt att knyta till skolans övergripande mål som lyfter den empatiska förmågan att sätta 
sig in i andras perspektiv och visa omsorg för såväl medmänniskor som miljö (Skolverket, 2011, 
s. 12).   
 
Uppsatsen har byggt enbart på avhandlingar som rör Svenska skolsystemet. För att nämna några 
ord om läget allmänt i Sverige så verkar det råda en begreppsförvirring. Det verkar inte finnas en 
bestämd definition av begreppet hållbar utveckling som är förankrad hos lärarna. Däremot 
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verkar motivationen finnas för att utbilda och fostra för en hållbar utveckling vilket jag 
framförallt grundar på Björneloos avhandling som tar lärarnas perspektiv.  
 

Didaktiska förhållningssätt 
Efter att ha tagit del av respektive forskares avhandling börjar bilden av två grovt indelade 
förhållningssätt göras tydlig. Ett förhållningssätt kan knytas till miljöetisk reflektion och det 
andra förhållningssättet kan knytas till handlingskompetens och miljömoral.  
 
Den miljöetiska reflektionen är reflektionen om handlingen. Det kan exempelvisa vara 
diskussioner där eleverna ställs inför olika miljöetiska dilemman och gemensamt ska komma 
fram till en lösning. Det är ett pluralistiskt förhållningssätt där eleverna ska få tillfälle att utveckla 
sitt språk och sitt tänkande genom att få ta del av andra elevers erfarenheter och åsikter. Det kan 
ses som ett sätt att medevetandegöra vilka normer som är förhärskande angående hållbar 
utveckling i samhället. När normerna medvetandegörs hos eleven så ges de också tillfälle till att 
kritiskt reflektera om normerna och göra egna individuella ställningstagande. Frågan här är hur 
det den diskussionen ska utformas didaktiskt mot yngre åldrar. Det pluralistiska 
förhållningssättet kan också knytas till demokratiuppdraget som skolan har. I skolan ska 
demokratiuppdraget vara själva navet, en skyldighet som lärare måste börja överföra till eleverna 
i unga år.  Frågan är alltså inte om vi ska undervisa och fostra pluralistiskt och demokratiskt utan 
hur vi ska göra det. I den etiska reflektionen övas elevernas metakognitiva förmåga att tänka sig 
in i den andres perspektiv. Den förmågan kan inte nog betonas när det handlar om att undervisa 
intergenerationellt. De handlingar som eleverna gör idag kommer sannolikt påverka människor 
som de aldrig kommer träffa. 
 
Språket är en central del och forskningen trycker på att ge eleverna de begrepp och ord som 
behövs för att föra en miljöetisk diskussion. För att skapa intresse och engagemang är det viktigt 
att anlägga en positiv ton i talet om hållbar utveckling för att ingjuta hopp. Kanske är det här vi 
ska börja. Att lägga grunden och börja bygga upp elevernas ordbank av miljöknutna begrepp och 
en grund för hur man kan tala om dem och att det finns hopp. Om det inte finns något hopp för 
framtiden så blir det svårt att skapa engagemang och vilja hos eleverna till att finna lösningar på 
miljöproblem. Det fins ingen anledning eftersom framtiden ändå är mörk.  
 
Björneloos (2007) avhandling blev tung i resultatdelen där den beskriver flera konkreta metoder. 
Beslutet att ändå ta med den konkreta metodiken är för att det verkar finnas något av en 
dunkelhet i hur undervisning för hållbar utveckling ska utformas. Sagor beskrivs som en metod 
för att öva elevernas förmåga att sätta sig i någon annans tankevärld (Björneloo, 2007, s.123). 
Rollspel är en annan metod där eleven får gå in och låtsas att de är någon annan och försöka 
sätta sig in i den andres känslor (Björneloo, 2007, s. 124). Ur en miljöaspekt kan jag se den 
empatiska förmågan som en viktig del för att skapa meningsfullhet för eleverna att förändra sitt 
handlande för kommande generationer. Det handlar om att spara och värna om naturen och 
dess resurser så att det räcker många år framåt i tiden. För att ett lärande ska äga rum är det 
viktigt att undervinsingen upplevs som meningsfull av eleverna. I betänkandet av komitten för 
utbildning för hållbar utveckling nämns tidsaspekten. Att undervisa för hållbar utveckling kan 
sägas vara normerade, det handlar om att påverka elevernas sätt att tänka, värdera och agera. Det 
är en process som tar lång tid då begrepp och principer behöver förstås på djupet av eleverna för 
att det ska påverka deras levnadsvanor (SOU, 2004, s. 68). Skolan och lärarna behöver förstå hur 
de ska lägga upp både den formella och informella undervisningen så att eleverna påverkas på 
djupet.  
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Handlingskompetensen behandlar frågan om hur vi ska få eleverna att idag vilja agera på att sätt 
som främjar hållbar utveckling. Här betonas sinnliga upplevelser och rika tillfällen till att uppleva 
naturen för att känna engagemang att vilja bevara miljön. Flera förslag har lagts fram såsom 
skolträdgårdar, tidsresor genom att besöka fornlämningar, experiment med kretslopp med mera. 
Metoderna som ges som exempel kan dels ge sinnliga upplevelser. Att låta små barn leka i 
naturen kan skapa minnesbilder som följer med eleven genom livet. Emotionella band till 
naturen och miljön skapas som i sig skapar engagemang att vilja bevara och ta hand om miljön så 
att framtida generationer också får uppleva den. Skolträdgårdar, experiment och andra praktiska 
moment kan verklighetsförankra hur olika handlingar faktiskt tar sig i uttryck i verkligheten. Det 
praktiska arbetet och experimenterandet är viktigt i alla avseenden och för att främja olika 
lärstilar. Men kanske är det särskilt viktigt för barn i de lägre årskurserna. Den metakognitiva 
förmågan tar tid att utveckla. Genom att ge elever i unga år rika tillfällen till att vara i naturen, 
besöka olika sorters miljöer, möta djur, möta olika människor som är aktiva i miljöarbete med 
mera, så skapas kanske minnesbilder som de i miljöetiska reflektioner kan knyta an till.  
 

Didaktiska utmaningar 
Den första utmaningen verkar inte ha så mycket med didaktiken i sig att göra utan har med 
innehållsfrågan att göra. Det verkar som att begreppet hållbar utveckling inte är förankrat i 
lärarkåren och därför skapas en förvirring om vad det är som ska läras ut. Det finns flera olika 
didaktiska grepp om hur vi ska undervisa i hållbar utveckling, exempelvis problembaserat 
lärande. Men risken finns att det bara blir tomt görande utan ett tydligt svar på varför det görs. 
Om den förvirringen finns hos lärarna är sannolikheten stor att förvirringen följer med eleverna. 
I resultatet nämns vikten av att ha en god förebild som visar intresse och engagemang för hållbar 
utveckling. Sett ur den synvinkeln blir lärarens roll ännu större för att skapa engagemang och 
motivation hos eleven.  Om eleven inte får svar på varför hon ska engagera sig i hållbar 
utveckling är sannolikheten att elevens skulle engagera sig utanför skolan ännu svagare, kanske 
obefintlig.  
 
En annan utamning är att finna tid i skolan för att arbeta med hållbar utveckling. Kanske kan det 
knytas till den okunskap om begreppets innebörd som verkar finnas i lärarkåren. Problematiken 
verkar ligga i att det inte upplevs finnas tid för praktiskt arbete, diskussion och reflektion. Det 
verkar inte finnas tid för eleverna att utöva påverkansarbete i form av argumentation, att sätta sig 
in i olika synsätt av hållbar utveckling och finna lösningar på miljöproblem Kanske upplevs 
hållbar utveckling som något som eleven behöver mycket tid till för att förstå på djupet? Jag 
undrar om det delvis kan bero på att lärare själva inte riktigt förstår begreppet på djupet? Att den 
problematiken ens kommer upp är lite besynnerligt i sig då hållbar utveckling inte ska vara ett 
fristående ämne, det är något som ska integreras i hela skolans dag. Det leder vidare till nästa 
problem vilket är frågan om hur mycket vi kan kräva av läraren som miljöetisk och miljömoralisk 
förebild. Att ställa krav på lärares miljöengagemang verkar i det närmsta absurt i en skolkontext 
där demokratiska värderingar och ett öppet förhållningssätt ska förhärska. Alla är inte 
intresserade av hållbar utveckling men i skolan måste alla vara det? Det kräver om möjligt en 
ännu större tydlighet i vad begreppet hållbar utveckling faktiskt innebär. 
 
Det som kan vara en didaktisk utmaning mot de yngre åldrarna är den metakognitiva förmågan 
att tänka sig in i den andres perspektiv. Frågan om hur mycket vi kan förvänta oss behöver 
ställas och problematiseras. Här kanske utvecklingspsykologin skulle kunna ge ett tydligare svar 
på vad vi kan avkräva eleverna och vilken metodik som skulle vara lämplig. Att sätta sig in i en 
persons perspektiv när personen inte ens är född är svindlande, även för den vuxne. På samma 
gång lite nervkittlande. I resultatet nämndes sagor som ett medel för att tänka sig in I någon 
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annans perspektiv. Kanske har sagan ett tydligt syfte här och kanske finns här en ingång att 
förena hållbar utveckling med svenskämnet?  
 
En annan fråga är hur eller snarare när meningsskapande äger rum? I vilka händelser skapar 
eleven mening till handlingar i skolan? Hur ska jag som lärare kunna se när det 
meningsskapandet äger rum?  
 

Etiska och moraliska aspekter av hållbar utveckling 
När det handlar om etik och moral kan två linjer urskiljas utifrån resultatet. Den ena vägen 
handlar om elevernas utveckling mot miljöetik och miljömoral. Den andra linjen handlar om den 
etiska frågan om skolans rätt att påverka eleverna att handla för en hållbar utveckling.  
 
När det handlar om elevens utveckling så knyter jag till skillnaden mellan beteende och handling. 
Beteende är oreflekterat görande och handlingen är reflekterad med ett ställningstagande som 
grund. Beteende är de handlingar som eleven gör utan att någon större förståelse ligger till grund. 
Det som däremot är målet är att undervisningen ska påverka eleven till handlingar som främjar 
hållbar utveckling. Handlingen är genomtänkt. Den är reflekterad och grundad i elevens 
tankevärld. Det finns alltså en etisk reflektion bakom. I skolan har eleven kanske fått öva 
miljömoralen i olika situationer, att välja bästa handlingsalternativet. Här tänker jag mig 
exempelvis konsumtion av mat och kläder, källsortering med mera där handlingen gör skillnad. 
Om vi ska ställa oss i ljuset av att vi bestämmer att hållbar utveckling är etiskt rätt och riktigt att 
undervisa eleverna i så bör eleverna få flera tillfällen till att öva sin handlingskompetens. Frågor 
som uppkommer är vilken handling som är rätt och riktig i vilka situationer. Den etiska 
reflektionen kan lyfta miljömoraliska handlingarna ytterligare, eleverna lyfter handlingen och 
tittar på den objektivt. Handlingserfarenheter kan utbytas mellan eleverna. Diskussionen om 
handlingen vidgar perspektiven. Problematiken i att förstå rätt och fel och allt däremellan i olika 
situationer blir tydlig för eleverna och ett kritiskt tänkande blir förhoppningsvis följden. 
 
Frågan om det kan anses rätt och riktigt att undervisa i hållbar utveckling har inget enkelt svar. 
Öhman (2006) lyfte synen på hållbar utveckling som en ideologi. Alltså en trosuppfattning utan 
religiösa förtecken, en tro på rätt sätt att leva. Något som i möjligaste mån måste undvikas i 
skolan är beteendemodifikation, manipulation och indoktrinering. Jag tänker inte gå djupare in i 
diskussionen om vad vart och ett av begreppen innebär, det kanske skulle kunna resultera i en 
helt annan uppsats. Men begreppen bör synliggöras för att motverkas.  
 
I skolan möts många individer med skilda bakgrunder. Från olika kulturer och med skilda 
hemförhållanden. Synen på hållbar utveckling kan skilja sig markant. Några är väl insatta i 
begreppet och följer de anvisningar som ges för att främja och bibehålla miljön för kommande 
generationer. Andra kanske har en annan uppfattning om begreppet. Någon kanske inte tror på 
den alls och frågan om miljökatastrofer, svält och vattenbrist i världen enbart beror på 
människan kanske lyfts. Någon kanske sitter med en negativ syn om att det inte går att stoppa, 
det kanske är för svårt? Att i skolan undervisa för en hållbar utveckling för barn och ungdomar 
med uppfattningar som motsätter sig skolans styrdokument är inte bara en svårighet utan frågan 
är om det ens är möjligt?  Öhman lyfter i sin avhandling den sociokulturella diskursen och att 
den vuxnes sätt att tala om hållbar utveckling påverkar barnens tänkande om begreppet. Jag 
tänker mig att i skolan skulle det innebära att vi måste ha en levande diskussion och reflektion av 
hur vi förhåller oss till begreppet och hur vi talar om det. Att synliggöra normer och objektifiera 
dem. I olika kulturer finns olika normer. I en etisk reflektion skulle de här normerna kunna 
synliggöras. Normerna skulle kunna ställas mot varandra, jämföras, finna likheter och skillnader. 
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Arbetssätet kan knytas till den progressiva och kritiska riktningen av utbildning för hållbar 
utveckling. Alla får komma till tals, oavsett hur de ser på begreppet hållbar utveckling.  
 
En risk som jag tycker mig se är att den här typen av undervisning med kritisk reflektion kan bli 
svår för yngre elever. Det ställs stora krav på den metakognitiva förmågan att sätta sig in i den 
andres perspektiv. Risken med de yngre eleverna är att det kanske blir överföringspedagogik där 
läraren förmedlar värden som eleverna ska godta. Risken finns att det blir beteendemodifikation 
då handlingar som att gå till återvinningsstationen, odla i skolträdgården, exkursion i skogen eller 
andra metodologiska grepp inte blir mer än ett tomt görande för eleverna. Det kanske går stick i 
stäv med vad eleverna får lära sig hemma. På samma gång kan just vistelsen i skogen vara 
avgörande för olika individer. Kanske är det här som det grundläggande emotionella bandet till 
naturen sker eller kanske är det här som en individ lär sig avsky skogen.  
 
Slutsats  
Didaktiska förhållningssätt 
I utbildning för hållbar utveckling tar Öhman upp språkets betydelse för hur begreppet hållbar 
utveckling förstås. Han talar om att inta ett pluralistiskt förhållningssätt där alla får komma till 
tals och olika tankesätt synliggörs som skapar perspektiv och breddar elevernas tänkande om 
begreppet.  
 
Björneloo (2007) tar utomhuspedagogik som exempel för att skapa verklighetsförankrade och 
sinnliga upplevelser. I uterummet knyts gamla erfarenheter ihop med nya. Metoder som 
Björneloo (2007) tar upp är exempelvis att jobba med skolträdgårdar eller experiment så som att 
göra egna kretslopp. Genom sinnliga upplevelser i naturen skapas engagemang för miljön hos 
eleven. Almers avhandling styrker den tanken då ungdomarna i hennes avhandling påtalar att 
naturupplevelser i unga år spelat roll för deras engagemang.    
 
Undervisningen måste upplevas som meningsfull av eleven för att skapa nyfikenhet och 
motivation. Begreppet bör behandlas i positiv bemärkelse för att skapa handlingsmotivation. En 
viktig faktor är att eleven har tilltro till sin egen förmåga och blir visad tilltro av andra. Det 
styrker motivationen till handling.  
 
Didaktiska utmaningar 
Till de didaktiska utmaningarna verka innehållsfrågan vara problematisk. Forskarna pekar på att 
det verkar finnas en förvirring i lärarkåren om hur begreppet hållbar utveckling ska förstås. Det 
som sker är att lärarna med olika metoder undervisar i hållbar utveckling men innehållet blir 
vacklande så det inte finns en tydlig bild av vad som ska läras ut och varför. Kopplingen mellan 
skolan och elevernas liv utanför skolan verkar också vara svag. Att eleverna får lära sig hur de 
kan främja hållbar utveckling betyder inte att de sedan tar med sig den kunskapen utanför skolan. 
Det kan knytas till svårigheten att se i vilka händelser som ett meningsskapande äger rum hos 
eleven. Dessutom är det svårt att motivera varför-frågan när det egentligen inte finns något svar 
på exakt vad våra handlingar idag kommer att innebära i framtiden. Det verkar också som att 
lärare generellt upplever att undervisning i hållbar utveckling är tidsödande. Det krävs mycket tid 
till planering och till efterarbetet i form av reflektion och diskussion, tid som inte verkar finnas i 
konkurrans med övriga ämnen.  
 
Etiska och moraliska aspekter av hållbar utveckling  
Forskarna gör en åtskillnad mellan etik och moral. Etiken är reflektionen om handlingen, 
moralen är själva handlingen som sker spontant. I relation till framtidsperspektivet introducerar 
Almers begrepp avståndsetik (Almer, 2009, s. 67) som handlar om de reflektioner och handlingar 
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som görs idag men som påverkar framtida generationer, omsorg om människor i framiden som 
vi aldrig kommer träffa. Almers använder också begreppet ansvarsmoral som handlar om 
handlingarna som sker i mötet med andra människor, en omsorg om medmäniskan.  
 
Det finns en risk att hållbar utveckling kan ses som en ideologi, alltså ett sätt att leva som skolan 
påtvingar eleverna. Det råder en samstämmighet bland forskarna i den frågan. För att motverka 
tendenser som leder mot indoktrinering och beteendemodifikation bör etisk och moralisk 
reflektion lägga grunden för elevernas ställningstagande som leder till miljömoraliska handlingar.  
 
Förslag till vidare forskning 
Ett förslag för framtida forskning är att undersöka hur meningsskapande i relation till hållbar 
utveckling tar sig i uttryck hos elever i förskoleklass upp till årskurs tre.  Hur ser 
förståendeprocessen för yngre elever ut och hur utvecklas den metakognitiva förmågan att förstå 
hur egna handlingar påverkar andra individer och vår omvärld?  
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