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Abstract 
Global warming and climate change are facts that demand immediate attention. Education is 
considered a tool that can be used to create awareness, spread environmental knowledge and 
enlighten the human beings of today of the decisions that will facilitate the challenges of 
tomorrow. This is a review of seven scientific articles that present a variety of results on 
educational methods related to sustainability. The aim of this review is to examine what 
research suggests in the field of education for sustainability and the appropriate methodology 
that can be used by teachers and students in order to integrate environmental awareness, 
sustainability in theory and in action. The results show that the educational system has to be 
transformed, sustainability has to be part of pre-service teachers’ education, included in school 
curriculum, integrated in all subjects and learned through place-based lessons, experience and 
praxis. 
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FÖRORD 
 
Denna kunskapsöversikt har på ett fördelaktigt sätt skapats genom ett tätt samarbete mellan oss, 
Elin och Vassiliki. Fördelarna med att skriva denna kunskapsöversikt är möjligheten att lära sig 
läsa och förstå vetenskapliga artiklar, ta till sig forskningsresultat, skriva akademiska texter och 
utvecklas personligen och professionellt under processen. Att arbeta tillsammans har gett oss 
trygghet genom att ge varandra stöd, ha tålamod och få växa genom djupa diskussioner. När 
texterna var utmanande hade vi möjlighet att återkoppla till varandra och tillsammans uppnå en 
djupare förståelse. Vi har olika styrkor och svagheter och samarbetet har varit anledning att lära 
känna och respektera varandra. Inläsning av alla artiklar gjordes enskilt och därefter 
diskuterades och sammanfattades varje artikel i samarbete med varandra. Vi har under större 
delen av hela arbetet suttit tillsammans på Campus Varberg då vi ansåg att biblioteket tillförde 
alla litterära resurser vi kunde ha användning för. Vi vill med denna kunskapsöversikt förmedla 
vikten av ett hållbarhetstänkande och medvetenhet om människans roll i klimatförändringar.  
 

Elin Olofsson och Vassiliki Kondili 
 
Högskolan i Borås 2020  
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INLEDNING  
Naturen förser oss med resurser som vi har svårt att sätta värde på. Ekosystemen har funktioner 
som är försörjande såsom mat och vatten, reglerande som klimat- och sjukdomskontroll, 
stödjande i form av kretslopp och pollinering, kulturella som exempelvis rekreation och 
bevarande i form av arternas överlevnad (Gröndahl & Svanström 2011). Vi tycker att om vi kan 
omvandla dessa teoretiska begrepp till kunskap i ett sammanhang av orsak och verkan kommer 
vi att kunna motivera våra elever till nuvarande och framtida hållbara val. Vad är det som får 
oss blivande lärare att intressera oss i ämnet hållbar utveckling? 
 
Vår kunskapsöversikt styrs av vår starka övertygelse på att samhällets ansvar för framtiden 
skapas med utbildning av den unga generationen. Skolan är verktyget för att utbilda och bilda 
medborgare som ska använda kunskap som styrka till förändring av ogynnsamma mentala 
mönster så som ojämlikhet, orättvisa, avfallshantering och koldioxidutsläpp (Henderson, Long, 
Berger, Russell & Drewes, 2017). Tillika ska skolan utöka medvetenhet gällande användning 
och bevarande av jordens resurser. Enligt ett av målen som inkluderas i FN:s Agenda 2030, 
som finns även i Skolverkets skrift ”Utbildning viktigt för att nå målen för hållbar utveckling”, 
ska alla ha en ”god utbildning”. Utbildningens roll är att leda till ”ett hållbart samhälle och en 
rättvis framtid” (Skolverket 2019). 
  
Vi har valt att undersöka forskningen om undervisningsmetoder i hållbar utveckling eftersom 
vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar, insåg att undervisningen i hållbar utveckling 
begränsas till naturorienterande ämnen samt presenteras i en liten skala och på ett teoretiskt sätt 
hellre än med praktiska övningar. Grundskollärare som vi mötte uttryckte då att det är viktigt 
att förstå hållbarhetsfrågor och ha verktyg för att lära ut begreppen till sina elever. Trots att 
Skolverket betonar vikten av hållbarhet- och klimatfrågor, synliggörs inte detta i form av 
undervisningsmetoder inom läroplanens ramar (Skolforskningsinstitutet 2018). 
  
Redan under Stockholmskonferensen 1972 diskuterades de faktorer som tillsammans ger stöd 
till skapandet av ett hållbart liv för de flesta. Dessa är social, ekologisk och ekonomisk 
utveckling och där var och en uttrycker en likvärdig betydelse. Intresset för dessa tre faktorer 
har inte med överlevnadsfrågor att göra eftersom jordens resurser skulle för tillfället kunna 
tillgodose alla människors behov. Det handlar om en rättvis fördelning av resurserna. Den 
orättvisan som existerar i vår värld är ett resultat av att välfärden skapas på bekostnad av 
utnyttjandet av de fattiga ländernas resurser. Rättvisa börjar i en förbättring av de fattigas 
livsvillkor genom att de redan utvecklade länder minskar på belastningen av de fattiga. Vidare 
behöver de fattiga länderna en teknisk utveckling vilket ska påskynda, underlätta och styra deras 
utveckling i en riktning där naturresurserna fördelas jämt. Hållbar utveckling tvingar oss att 
tänka framåt eftersom det handlar även om världens överanvändning av icke förnyelsebara 
resurser och risken att de kommande generationer inte kan få välstånd och ett tryggt liv 
(Andersson & Jagers 2008). I samma studie nämns det att mineraler och fossila bränslen som 
kol, naturgas och vatten som inte kan förnyas kan skapa en brist i framtiden. Överkonsumtion 
kan leda till en förminskning av resurser såsom överanvändning av jordbruken, vatten och en 
förökning av utsläpp av växthusgaser vilket har som konsekvens den globala uppvärmningen 
samt extrema väderfenomen och naturkatastrofer. 
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Vårt klimat och oron över klimatförändringar har fått stor uppmärksamhet under de senaste 
åren (Bogren, Gustavsson & Loman 2019). Det talas om global uppvärmning som en 
konsekvens av människans negativa påverkan på miljön. Klimatförändringar kan förklara 
naturkatastrofer som ett resultat av de ökade utsläppen av växthusgaser samt hur människan 
väljer att hushålla med jordens naturresurser. Klimatfrågan väcker oro hos barn både i Sverige 
och globalt och det är därför viktigt att den undervisas på ett sätt som dämpar elevernas oro 
samt ge dem makt och verktyg för att förebygga, påverka och förändra de förhållanden som kan 
stoppa klimatförändringar och dess konsekvenser (Gårdemyr, 2018)  
 
Som blivande lärare förväntas vi att vi i vår yrkesroll integrera hållbar utveckling i vår 
undervisning. Vi upplever att vi behöver konkretisera de olika arbetssätten som finns för att 
lyckas med detta viktiga uppdrag. För att undervisa i kontext och sammanhang (Odenstad 
2014), behöver vi använda närområdet som plats för kunskapande. I vårt sökande för de senaste 
och mest relevanta forskningsresultaten inom undervisning i hållbar utveckling, granskar vi sju 
vetenskapliga artiklar som belyser ämnet genom aktuella undersökningar och studier. Vi vill 
utöka våra kunskaper, fördjupa vår förståelse och bunkra upp med verktyg och metoder som 
förvandlar hållbar utveckling från ett ämne till ett levnadssätt både i och utanför klassrummet. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med översikten är att undersöka forskningen som intresserar sig i undervisningsmetoder 
om hållbar utveckling i grundskolans tidigare år. Vi har valt vetenskapliga studier samt 
kunskapsöversikter om undervisningsmetoder i hållbar utveckling och jämfört studiernas 
forskningsmetoder och resultat. Eftersom enligt Skolforskningsinstitutet (2018) är det otydligt 
hur undervisning i hållbar utveckling i skolor i Sverige ska utföras, söker vi kunskaper om hur 
undervisningen är formad och bedrivs internationellt. Syftet med vår kunskapsöversikt byggs 
på en övergripande fråga: 
 

•  Vad kännetecknar forskningen om undervisningsmetoder i hållbar utveckling? 
  
 
En ytterligare frågeställning skapades efter inläsningen av studierna och denna ger stöd till vår 
huvudfråga. Den leder:  
 

• Vilka undervisningsmetoder i hållbar utveckling uppmärksammar forskningen för 
lärare och lärarstudenter? 

 
 
 
 

BEGREPPSDEFINITIONER  
 
Vi ger definitioner av de begreppen som behandlas i  vår kunskapsöversikt.  
 
 
IKT – Är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik (Brodin & Lindstrand 
2007) 
 
Hållbar utveckling - Hållbar utveckling har fler än 300 definitioner. Begreppet hållbar 
utveckling tolkas på olika sätt beroende på sammanhanget. I exempelvis politik, använder 
politikerna begreppet för att skapa politiska handlingar (Andersson & Jagers 2008). 
Definitionen som accepteras och förekommer oftast är Brundtlandkommissionens FN-
dokument ”Our Common Future” från 1987:  
  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan  
 att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Gulliksson & Holmgren 2015, s.13). 

 
 
Global uppvärmning -  Jordens klimat blir varmare som ett resultat av mänsklig aktivitet 
(Henderson et al. 2017) 
 
Klimatfrågan – Klimatförändringar är en ny verklighet som kommer att påverka människans 
liv i alla aspekter (Henderson et al. 2017) 
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METOD 
I följande text beskrivs hur litteratursökningar har gjorts, vilka databaser som har använts, samt 
vilka sökord och avgränsningar som har valts i sökandet av vetenskapliga artiklar. Därefter 
redogörs urvalet av litteratur samt processen som ledde till kartläggningen och analysen. Vi har 
delat in arbetet till en introduktion, problem, metod, resultat och diskussion vilket är enligt 
Backman (2016) den traditionella rapporteringsformen.  
  

Informationssökning och urval 
Steg 1 
I våra sökningar tog vi stöd av bibliotekariens informationssökningsföreläsningar där vi 
informerades att vi kan använda manuell sökning eller databassökning som även benämns i 
Forsberg och Wengström (2016).  
  
Steg 2 
Vi började vår litteratursökning genom att titta på flera olika sökmotorer, men bestämde att 
använda databasen primoförst. Artiklarna som kom fram i sökningen ansågs vara relevanta till 
vår forskningsfråga (Backman 2018). När vi gjorde vårt val av avgränsningar och sökord 
använde vi vår frågeställning som utgångspunkten. Därefter kunde våra valda nyckelbegrepp 
hållbar utveckling och undervisning användas för att påbörja vår sökning. 
  
Steg 3 
Den första sökningen började med sökordet “sustainable development”,  därefter fylldes 
sökorden “peer reviewed” och “fulltext” i. Denna sökningen gav oss 295 060 artiklar. Eftersom 
antalet artiklar blev så stort valde vi att begränsa sökningen och utökade nu våra sökord till 
“sustainable development” och “teaching”, därefter fyllde vi i “peer reviewed” och “fulltext”. 
Denna sökning gav oss 25 685 artiklar. Av dessa artiklar valdes tio artiklar ut som vi ansåg vara 
relevanta utifrån artikelns rubrik.  
 
Steg 4 
Under bibliotekariens föreläsning introducerades information om att det är viktigare att 
avgränsa hellre än att välja ut artiklar utifrån deras rubriker. Vi använde då begränsningar som 
”publiceringsår”, ”engelska” och ”grundskolan” för att få fram artiklar som är mer specifika till 
vår forskningsfråga (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Nyckeln är att använda 
fler sökord och avgränsningar i vår sökning, då detta bidrar till att minska antalet artiklar och 
ger oss fler artiklar som är relevanta. 
  
Steg 5 
Vår sökning fortsatte 2019 09 29 med sökorden ”sustainable development” och ”primary 
school”. Därefter begränsade vi sökningen ytterligare genom att lägga in sökord som ”fulltext”, 
”peer reviewed”, ”education”, ”sustainable development”, ”teaching methods”, ”environmental 
education” och ”teachers”, vilket gav oss sex artiklar.  
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Steg 6 
Efter att ha läst alla sex artiklarnas abstrakt valde vi att behålla de tre som ansågs vara relevanta 
för vår forskningsfråga. Av de andra tre som valdes bort, var den ena ämnad som en fortbildning 
för lärare i högskolan, den andra vände sig mot förskolebarn och den tredje handlade om 
användning av digitala verktyg för hållbar kommunikation i högskoleutbildningar.  
  
Steg 7 
Vidare i vår sökning valde vi att använda de booleska operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT” 
eftersom de hjälper att specificera vår sökning (Forsberg & Wengström 2016). ERIC 
(ProQuest) är databasen där en fortsatt sökning utfördes den 2019 10 30 med sökorden 
“sustainable development” AND “climate change”. Vi valde även ”limits applied” (primary 
education OR elementary education OR grade 1 OR grade 2 OR grade 3). Det gjordes även en 
tidsavgränsning från år 2017 och framåt eftersom vi var intresserade för den senaste 
forskningen i ämnet. Vi även valde ”peer reviewed” och ”abstrakt”. Detta gav oss 24 artiklar 
varav efter att ha läst abstrakten, ansågs fem artiklar lämpliga. Av dessa fem artiklar valde vi 
att använda fyra till vår kunskapsöversikt. Den femte artikeln handlade om policyer i global 
uppvärmning vilket ansåg vi inte skulle kunna tillämpas i grundskolan (Se bilaga 3). 
  
Steg 8 
Fortsättningsvis, gjorde vi papperskopior och numrerade artiklarna från ett till sju. Detta 
underlättade när vi antecknade eftersom vi undvek att behöva skriva långa referenser för varje 
artikel. Efter att ha läst samtliga artiklar insåg vi att vi behövde styrka vår frågeställning med 
en delfråga.  
  

Metod för kartläggning  
Samtliga sju artiklar har lästs enskilt av oss båda. Vi har tillsammans översatt, granskat och 
sammanfattat artiklarna i separata dokument. Detta har varit en krävande del i processen. Vilket 
innehåll skulle vi inkludera och vilket skulle vi exkludera i vår rapport? (Backman 2018). 
Vassiliki arbetade fortsättningsvis vidare med inledningen och kartläggningen och Elin 
arbetade med metoden och matrisen till analysen. Från våra sammanfattningar gjorde vi en ny 
kartläggning där vi beskriver syftet och resultatet för varje artikel. Med hjälp av denna 
kartläggningen arbetade vi fram en analys.  
 
Vi använde matrisen som finns i bilaga 1 och 2 för att lyfta fram texternas sammanfattning och 
därmed visa att de är i linje med vår forskningsfråga. Fortsättningsvis, för att systematisera 
analysen, sökte vi mönster i texterna och kodifierade dessa genom att göra en tankekarta av de 
perspektiv  som tagits upp. Vi kategoriserade resultatet i tre underrubriker: lärarperspektiv, 
elevperspektiv och undervisning. Eftersom vi har en kombination av två översikter, två 
aktionsforskningar, två kvalitativa och en kvantitativ forskning, bestämde vi att genomföra vår 
analys genom att bearbeta data med att beskriva, förstå och tolka (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström 2013). För att genomföra en noggrann analys krävdes det att vi läste, översatte 
och diskuterade artiklarna flera gånger. Efter att artiklarna hade lästs och sammanfattningar av 
varje artikel hade skrivits, kunde information om varje artikel placeras i en kartläggning och 
två olika matriser. I bilaga 1 kan vi utläsa författare, artikel, syfte, metod och resultat och i 
bilaga 2 visas resultat om undervisning  och lärarrollen. Detta gjorde vi för att skapa en tydligare 
bild om varje artikel och för att enkelt hitta likheter och skillnader mellan de olika artiklarna. 
De två olika matriserna samt kartläggningen var ett stöd till vårt analysarbete. Att välja 
forskning från olika länder och kontinenter var ett medvetet val i strävan efter att få fram 
undervisningsmetoder om hållbar utveckling. 
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KARTLÄGGNING 
	

Författare  År Titel och tidskrift Land Typ av artikel 

Joseph 
Henderson 
David Long 
Paul Berger 
Constance 
Russel 
Andrea 
Drewes 

2017 Expanding  
the Foundation: Climate Change and 
Opportunities for Educational Research 
Educational Studies, 53(4), 412-425, 2017 

USA Översiktsartikel 

Dimitrios 
Gkotzos 

2018 Teaching children’s rights and climate 
change with the support of Act for web-
based learning environment 
Prospects: Quarterly Review of Comparative 
Education v 47 n1-2 p133-147 Jun 2017 

Grekland primär 

Eileen G. 
Merritt 
Leanna 
Archambault 
Annie E. Hale 

2018 Sustainability Education in Elementary 
Classrooms: Reported Practices of Alumni 
from a Pre-Service 
Teacher Course 
Discourse and Communication for 
Sustainable Education, Vol. 9, ss.18-35, 
2018 

USA primär 

Jréne Rahm 
Anna Gorges 

2018 Educating Science Teachers for 
Sustainability: questions, contradictions and 
possibilities for rethinking learning and 
pedagogy 
Cultural Studies of Science Education 13(6) 
· September 2017  

Canada 
Luxenburg 

Översiktsartikel 

Monique 
Leivas 

2019 From the body to the city: participatory 
action research with social cartography for 
transformative education and global 
citizenship 
Educational Action Research 2019, VOL. 
27, NO. 1, 40-56 

Spanien primär 

Kgosietsile 
Velempini 
Bruce Martin 
Thomas 
Smucker 
Adah Ward 
Randolph &  
John E. 
henning 
 
  

2017 Environmental Education in southern 
Africa: a case study of a secondary school in 
the Okavango Delta of Botswana 
Environmental Education Research, 2018 
VOl. 24, NO 07, 1000-1016 

Botswana primär 
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Deniz 
Saribas, 
Zerrin 
Doganga 
Kucuk & 
 Hamide 
Ertepinar 

 
 
2017 

 
Implementation of an environmental 
education course to improve pre-service 
elementary teachers’ environmental 
literacy and self-efficacy beliefs. 
International Research in Geographical and 
environmental Education 
Vol. 26, Iss. 4 (2017): 311-326 
.DOI:10.1080/10382046.2016.1262512 

 
 
Turkiet 

 
 
primär 
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FRAMTRÄDANDE ASPEKTER  
 
Expanding the foundation: Climate change and opportunities for educational research 
(Henderson, Long, Berger, Russell & Drewes, 2017) är en kunskapsöversikt som utfördes i 
USA och syftar till att uppmana andra utbildningsforskare att forska fram nytt material för 
undervisning i klimatförändringar. Forskningsöversikten är en sammanfattning av framväxande 
utbildningsforskningslitteratur som innefattar utbildning i miljö, naturvetenskap, hållbarhet, 
ekologi och rättvisa. I resultaten ingår att skolan är ett verktyg för förändring av det mänskliga 
beteendet som i interaktion med miljön har klimathotet som konsekvens. Författarna upplyser 
även lärarnas brister på kunskaper i undervisningen om hållbarhet, miljöpåverkan och klimaten. 
 
Likaså är Teaching children’s rights and climate change with the support of Act for Climate 
web-based learning environment (Gkotzos 2018) en kvalitativ analys som utfördes i Grekland 
och som syftar till att uppmuntra elever att agera i klimatfrågor. I undersökningen som heter 
Act for Climate, fick lärare en sex veckors träning i webbaserad lärandemiljö som har som mål 
att få möjlighet att använda offline och online aktiviteter. Resultaten visar att förutom kunskap 
om fakta och begrepp om klimatförändringar och barns rättigheter, lärde sig lärare att använda 
digitala verktyg. 
 
Till skillnad är Sustainability education in elementary classrooms: Reported practices of alumni 
from a pre-service teacher course (Merritt, Archambault & Hale 2018) en kvantitativ studie 
som utfördes i USA och genomförde en webbaserad undersökning av 65  nyblivna lärare efter 
att de hade deltagit i en snabbkurs i hållbar utveckling. Syftet är att genom ett nytt tänkande, 
omvandla utbildningssystemet och samhället samt skapa medvetenhet om hur de individuella 
och de kollektiva handlingarna påverkar natursystemen. Resultaten tyder på att hållbar 
utveckling ska ingå i lärarutbildning. Studien belyser bristen på tid, planeringstid och 
skolbredda initiativ samt avsaknad av integration av hållbar utveckling i läroplaner. 
 
Vidare är Education science teachers for sustainability: questions, contradictions and 
possibilities for rethinking learning and pedagogy ( Rahm & Gorges 2017) en kunskapsöversikt 
som utfördes i Canada/Luxenburg. Översikten undersöker boken Educating Science Teachers 
for Sustainability i relation till effekten av hållbarhetsutbildning. Resultaten innehåller a) 
områdesbaserat lärande är meningsfullt och syftar till den personliga och allmänna nyttan b) 
Hållbarhet är att tänka baklänges: att använda så lite som möjligt av nuvarande resurser för att 
försäkra tillgången till den framtida generationens överlevnad c) Att ta tillvara på de inhemska 
filosofier som betonar vikten av relationer mellan människan och naturen. Bristen på 
elevinflytande och kopplingar av aktiviteter till elevernas vardag ansågs vara bristerna i boken. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

10 

Till skillnad är From the body to the city: participatory action research with social cartography 
for transformative education and global citizenship ( Leivas 2018) en aktionsforskning som 
utfördes i Spanien med syfte till att benämna kunskaper, attityder samt förmågor för ett globalt 
medborgarskap. I studien ingår  25 elever i årskurs 4 och 5 som genom individuellt och 
lagarbete, reflekterar över sin kropp, sin familj, sitt område, sin stad och världen. Metoden 
inkluderar observationer, gruppintervjuer, survey, frågeformulär och kartografi. Resultaten 
tyder på att eleverna ska vara aktiva i sitt kunskapssökande om närområdet. Kommunikationen 
mellan generationer, mellan elev och lärare samt elev och familjen ska bidra till ett kritiskt 
tänkande som i samband med elevinflytande ska ge eleverna makten att förändra och påverka. 
I resultaten ingick presentationen av elevernas förändringsförslag om staden till stadshuset samt 
kunskaper om globalt medborgarskap, ekologiskt beroende och samband mellan det lokala och 
det globala. Implementation of an environmental education course to improve pre-service 
elementary teachers environmental literacy and self-efficacy beliefs (Saribas, Kucuk & 
Ertepinar 2016) är likaså en  aktionsforskning som utfördes i Turkiet och undersöker 
förändringen i 58 lärarkandidaters miljöliteracitet före och efter ett studiebesök i en 
miljöutställning. Resultaten visar att lärarnas självkänsla, förståelse för klimatförändringar samt 
lektioner i miljöteman förbättrades markant efter kursen. 
 
 
På motsvarande sätt är Environmental education in southern Africa: a case study of a secondary 
school in the Okavango Delta of Botswana ( Velempini, Martin, Smucker, Randolph & Henning 
2017) en kvalitativ fallstudie som utfördes i Botswana med syfte att öka lärarnas förståelse för 
hållbar utveckling. I studien deltog 34 elever, 26 föräldrar och 6 lärare som besvarade frågor i 
semistrukturerade intervjuer. Undervisningen var anpassad till området och utfördes på 
området. Områdesbaserad undervisning är fördelaktig  och lokalkunskap avgör en riklig källa 
när den kombineras mellan den inhemska och den moderna kunskapen.  
 
 

Sammanfattning  
Två av de artiklarna vi har läst är kunskapsöversikter som enligt Backman (2018)  är samlingar 
av empirisk forskning med mål att generalisera, efterlysa kausala samband, utveckla teorier 
eller eftersträva praktiska tillämpningar. Båda studierna försöker påvisa luckor i undervisningen 
om hållbarhet men Henderson et al. (2017) uppmanar till ny forskning inom utbildningsområdet 
medan den andra Rahm och Gorges (2017) undersöker effekten av hållbarhetsutbildning utöver 
undervisning i naturvetenskap samt väcker det engagemang i och kritik för ohållbara 
levnadssätt. Metoden i samma studie kan visa sig vara svår att överföra eftersom även de mest 
högkvalificerade lärare saknade de nödvändiga digitala förmågorna.  Leivas (2018) studie är en 
aktionsforskning som baseras på kunskap om individen, familjen, staden och världen och kan 
lätt tillämpas oberoende av resultaten som uppkommer. Den webbaserade metoden som 
beskrivs i Gkotzos (2017) studie, kan generaliseras om lärare äger de digitala kunskaper som 
behövs för att utföra denna. Velempini et al. (2017) är en fallstudie som används för att samla 
in värdefull information om en omgivning, där metoden anpassas efter studiens syfte som även 
förklaras i Barajas, Forsberg & Wengström (2013). Metoden är beroende av plats och 
deltagandet av samhällsmedborgare och kan användas av andra i samma syfte.  I Saribas, Kucuk 
och Ertepinar (2016) använder forskare ett för-test och ett efter-test för att mäta resultaten. 
Denna aktionsforskningen visar att platsbaserat lärande väcker känslor och bidrar till förändring 
av värderingar om miljön, dock visar inga mätningar på deltagarnas aktiva handlingar gällande 
miljön. 
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RESULTAT 
Samtliga forskningsartiklar belyser behovet av utveckling av utbildning i hållbar utveckling. 
Detta i syfte att skapa medvetenhet om hur mänskliga levnadssätt har en påverkan på miljön. 
Det finns enighet bland forskarna att utbildning av lärare och undervisning av skolelever är i 
behov av förändring med målet att integrera hållbar utveckling och miljökunskap i alla ämnen. 
Undervisning i skolan anses vara nyckeln för en hållbar framtid och därmed betonas vikten av 
förståelse för hållbarhetsfrågor av både lärare och elever.  De menar att hållbarhet är en 
brådskande fråga och skolan kan användas som verktyg till förändring. Forskarna strävar efter 
att väcka intresse för konsekvenserna av mänsklig interaktion med miljön.  
 

Lärarperspektivet i undervisning i hållbar utveckling  
Enligt Rahm och Gorges (2017) är utbildning för hållbarhet ett “kollektivt ansvar” som kräver 
allas aktiva engagemang. Förutsatt att skolan är vägen till lösningar av nuvarande och framtida 
problem, påstår Henderson et al. (2017), Merritt, Archambault och Hale (2018) & Rahm och 
Gorges (2017) att utbildning av lärare i miljöundervisning är grundläggande för att uppnå målet. 
Därmed måste lärarrollen förändras och nutidens lärare ska bortse från att se sig själva som den 
enda kunskapskälla till att vara medverkande och deltagande i lärandet samt ta itu med ansvaret 
tillsammans med andra (Gkotzos 2018, Rahm & Gorges 2017).  Lärarens arbete kan underlättas 
av användning av digitala verktyg (Gkotzos 2018). Henderson et al. (2017) påstår att lärare är 
generellt sett inte medvetna om hur de ska undervisa med en holistisk hållning i 
klimatförändringar eftersom ämnet inte uppmärksammades förr och detta medför att de 
förmodligen undviker undervisa i ämnet (Henderson et al. 2017). Saribas, Kucuk och Ertepinar 
(2017) visar att lärare som har utbildats i miljökunskap genom ett tema, trots att de inte har fått 
ökat sina kunskaper om miljön, har de förändrat sin undervisning eftersom projektet hade en 
god effekt på deras känslor och värderingar om hållbarhet. Utbildning i hållbarhet i 
lärarutbildning ska i första hand få lärarna känna sig trygga och säkra på sina kunskaper för 
att kunna senare tillämpa dem i sin undervisning (Merritt, Archambault & Hale 2018).  
 
Resultaten av den kvantitativa studien som genomfördes av Merritt, Archambault och Hale 
(2018) visar att efter att ha deltagit i fortbildning, 82% av lärarna inkluderar hållbarhet även om 
i en liten skala, i sin undervisning medan över 50% utförde en lektion i varje tema i 
naturorienterande ämnen. Lärarna rapporterar att förutom att undervisa kunskap och förmågor 
i hållbarhet för sina elever, modellerar de begrepp genom hållbara sätt att leva, exempelvis, 
släcka lamporna och datorerna när de lämnar klassrummet, återvinning, återanvändning och 
skräpkonst (Merritt, Archambault & Hale 2018). En lärare i studien betonade att arbete med 
hållbarhet är slöseri med tid då deras skola inte ens återvinner. Generellt sätt, framhävde lärarna 
i undersökningen att lärandet i hållbarhet är av stor vikt och bör undervisas redan i tidig ålder. 
Det vanligaste sätt att undervisa har i samma studie varit genom en film eller en högläsningsbok 
(Merritt, Archambault & Hale 2018).  
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Elevperspektiv kring undervisningen i hållbar utveckling  
Elevrollen måste förändras från att vara en passiv mottagare av kunskap till en intresserad, 
undersökande, analyserande, tolkande och reflekterande konstruktör av sin egen kunskap 
(Gkotzos 2018). Det är viktigt att lära eleverna de demokratiska grunderna såsom var deras 
gränser är och var andras gränser börjar (Leivas 2018). I läran om sig själv utvecklar eleverna 
förmågan att lyssna aktivt på varandra, att föra dialog och även upptäcka vikten i 
kommunikation med läraren, familjen och mellan generationer (Leivas 2018). I samma studie 
har elevernas kunskap om kroppens sårbarhet kopplats till områdets ekologiska sårbarhet och 
vidare till ett erkännande av sambanden mellan det lokala och det globala.  Vidare beskriver 
Leivas (2018) att det finns ett ekologiskt beroende mellan det lokala och det globala. Rahm och 
Gorges (2017) lyfter vikten av elevinflytande och påstår att resonemang om framtiden ska börja 
med att sikta på vad de unga drömmer om eftersom det är de som blir påverkade av samhället 
och kan påverka förändringen i framtiden. Leivas (2018) påpekar att det var de aktiva elevernas 
medvetenhet om plats som bidrog till en kollektiv handling då de genom att skapa plakat 
framförde sina önskemål om förändringar i området till stadshuset. En kritik framfördes i 
översikten om boken Educating Teachers for Sustainability eftersom elevinflytandet saknades 
och alla aktiviteter som fanns i boken visade sig inte ha någon koppling till elevernas vardag 
(Rahm & Gorges 2017). Elever som anses som resurser formas till “kraftfulla agenter” för 
förändring och hållbarhet som levnadssätt (Rahm & Gorges 2017). 
 

 

Utmaningar och hinder i undervisning av hållbar utveckling  
Merritt, Archambault och Hale (2018) understryker bristerna som lärare har i undervisningen 
om hållbarhetsfrågor såsom brist på tid och planeringstid, avsaknad av integrering av hållbar 
utveckling i läroplanen, brist på anpassningar till olika årskurser och även frånvaron av 
skolbredda initiativ. Skolbredda initiativ är projekt som involverar och engagerar hela skolan 
som exempelvis pappersåtervinning. I samma studie framgår det att 74% av de deltagande 
lärarna påstår att hållbar utveckling ska ingå lärarutbildningen, 50% tycker att relevanta, 
skolbredda initiativ kan stärka undervisningen, 29% önskar undervisningsmaterial i ämnet, 
29% kollegialt stöd underlättar undervisningen och 25% lägger vikt på stöd från rektor. En 
minoritet anser att brist på samhällsintresse, föräldraintresse samt lärare som känner sig osäkra 
att undervisa i ämnet även utgör ett hinder. Studien ger även fakta om de behoven som finns 
inom skolan för att verkställa integrationen av hållbar utveckling i undervisning såsom 
ekonomiskt stöd. I Gkotzos (2018) benämns att bristen på kunskap i användning av digitala 
verktyg kan även hindra integrering av hållbar utveckling i alla ämnen.  
 
Likaså benämner Velempini et al. (2017) bristen på undervisningsresurser samt utbildning och 
fortbildning av lärare i syfte att undervisa i hållbarhet. De understryker behovet av inkludering 
av hållbar utveckling i läroplanen som i sig ska reflektera samhällets behov. Enligt Saribas, 
Kucuk och Ertepinar (2016) skapas kunskap om hållbar utveckling genom reflektioner som 
grundas på lokala miljöfrågor. Trots det finns det brist på utflykter, studiebesök och 
utomhusaktiviteter inom skolans värld.  
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Henderson et al. (2017), Rahm och Gorges (2017) framhåller att undervisning och utbildning 
är verktyg som stärker människor till att ifrågasätta samt bryta ohållbara mönster och ersätta 
dem med andra som gynnar det mellanmänskliga relationerna samt relationerna mellan 
människor och naturen.  En undervisning som väcker känslor kan skapa förändring, vilket 
innebär att människan kan förändra sin framtid (Henderson et al. 2017). Enligt Rahm och 
Gorges (2017), Leivas (2018) & Velempini et al. (2017) ska undervisningen i hållbarhet utföras 
i närområdet med koppling till elevernas vardag, med meningsfulla aktiviteter som främjar 
handling, skapar lokal kunskap och syftar till både den personliga och allmänna nyttan.   
 
Rahm och Gorges (2017), Leivas (2018) understryker vikten av att använda inhemska 
kunskaper om hållbara levnadssätt mellan generationer. De inhemska filosofierna betonar enligt 
Rahm och Gorges (2017) värdet av strävan efter balans i samspel mellan människor och mellan 
människor och naturen.  Rahm och Gorges (2017) förklarar balansen i frågan som att dela med 
sig av något utan att varken syfta på välgörenhet, kräva eller förbruka vilket saknades från den 
boken de hade granskat.  
 
Att undervisa med hänsyn till barnkonventionen, anser Leivas (2018) vara ett sätt att ge barnen 
styrka och makt att påverka genom hållbarhetsprojekt där eleverna får en insikt om “hur det är 
och hur de vill att det ska vara”. I samma studie betonades vikten av att projektet genom 
reflektion, väckte tankar och medvetenhet om brister och behov i staden. Ett annat sätt att 
undervisa om miljön enligt Gkotzos (2018) är med användning av digitala verktyg i form av 
bland annat reflektioner i en e-portfolio samt diverse multimodala media.  
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FÖRDJUPAD ANALYS  

Klimatförändringar 
Henderson et al. (2017) har genomfört en kunskapsöversikt där det presenteras en samling av 
forskningsresultat från utbildningsvetenskap gällande klimatförändringar, som kommer att 
beskrivas i följande text. Klimatfrågan är en omtalad, angelägen, global diskussionsfråga som 
anses ha sin orsak i människans ohållbara levnadssätt och påverkan på miljön. Global 
uppvärmning är en konsekvens av mänsklig aktivitet som utgör en global utmaning. Henderson 
et al. (2017) påstår att det finns förnekelse i frågan om klimatförändringar eftersom om 
människan hade accepterat dess existens borde hon handla och förändra sin bekväma livsstil. 
De menar att klimatfrågan benämns sällan inom forskning och sätts utanför de betydelsefulla 
sammanhangen i utbildning. De undrar vad det är som skapar den tystnaden när frågan är i 
behov av omedelbara åtgärder. Henderson et al. (2017) talar om en “organized denial” inom 
undervisningen och utmanar andra forskare att använda sina kunskaper och kreativitet för att 
göra klimatfrågan en prioritering. De framhäver att det finns brister i kunskaper och innehåll 
för en undervisning i hur människan och klimatförändringar är sammankopplade. Vidare 
framhävs att forskning inom geovetenskap tyder på en ny era, den så kallad Anthropocene, där 
de mänskliga aktiviteterna lämnar ett avtryck på jorden. Henderson et al. (2017) beskriver även 
att energi är den drivande faktorn i alla samhällen, vare det sig är utbildning, politik, ekonomi 
eller matproduktion. För att skapa den stora mängden energi som krävs, förändras miljön och 
växthusgaser ökar dramatiskt. Människan måste bli medveten om hur den bygger och sköter 
sina relationer till naturen. 
 
 Henderson et al. (2017) påpekar att utbildning ska användas för att skapa en alternativ framtid 
och det finns inget lätt tillvägagångssätt. De uppmärksammar att utbildare som är inaktiva i 
klimatfrågan är samtidigt medverkande i de livshotande konsekvenserna. Henderson et al. 
(2017) uppmanar ett engagemang för en förnyad undervisning som ska anta utmaningen. Det 
finns begränsad med forskningslitteratur i klimatfrågan både inom skolan och i undervisningen. 
Klimaträttvisa framhäver sambanden mellan miljö och social rättvisa. Henderson et al. (2017) 
beskriver att undervisning i klimatförändringar är obligatorisk inom naturvetenskapliga ämnen 
i USA. Senare forskning visar att lärare har brister i kunskaper och innehåll för att undervisa i 
ämnet eftersom den frågan inte har varit aktuell under deras skolgång. Det är nödvändigt att 
lärarkandidater känner till orsaker till klimatförändringar och riskerna som dessa medför för att 
på så vis, understryka det etiska ansvaret som finns i undervisningen inom de 
socialvetenskapliga ämnena (Henderson et al. 2017).  
 
Driften att konsumera är större än den att bevara. Detta förklaras med ett exempel i Alberta, 
Canada, där lärare undviker att undervisa om konsekvenserna som CO2-utsläppet från 
oljeindustrin har på miljön eftersom den utgör den huvudsakliga inkomstkällan för området 
(Henderson et al. 2017). Till skillnad presenterar Gkotzos (2017) en metod som inkluderar 
klimatförändringar i läroplanen i Grekland, där barnens rättigheter gjuts samman med 
utbildning i klimatfrågor. Denna kvalitativa studien involverar elev- och lärarträning som 
genom kritisk reflektion stärker eleverna  i att omvandla sina erfarenheter till aktiv handling 
och agera som förändringsagenter. Även Saribas, Kucuk och Ertepinar (2016) visar hur lärarens 
förståelse om betydelsen av klimatförändringar samt medvetenheten om konsekvenser och 
lösningar har förändrat deras undervisning. Fortsättningsvis, finns det en oro bland lärare i 
undervisning om klimat eftersom frågan kan överväldiga eleverna samt en uppfattning att 
problemen i fjärran kan knappt orsaka handling i närområdet (Henderson et al. 2017).  
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DISKUSSION  
I följande text redogör vi för resultaten som besvarar vår forskningsfråga. Hållbarhetsfrågan är 
en angelägen fråga som kräver omedelbara och globala lösningar eftersom vi lever i en tid då 
förändringarna är oförutsägbara (Rahm & Gorges 2017). I vårt arbete har vi använt den 
traditionella rapporteringsformen som benämns i Backman (2016). Detta har inneburit att vi 
har delat in arbetet till en introduktion, problem,  metod, resultat och diskussion. Resultaten 
som presenteras kommer från varierande studier och länder med det gemensamma syftet att 
besvara vår forskningsfråga om hur undervisning i hållbar utveckling ska enligt forskning ske 
på bästa sätt, både ur lärare- och elevperspektiv. Resultaten påverkas av varje enskilt lands 
skolsystem och läroplan. Det är därför viktigt att vara försiktig med att generalisera och 
överföra det till det svenska skolsystemet. Däremot anser vi att undervisningsmetoder såsom 
tematiska arbetssätt och studiebesök kan användas med vissa anpassningar. 
 
Vårt arbete har berikat vår förståelse för att hållbarhetsfrågor ska inkluderas i lärarutbildningen 
och ska vara obligatoriska. Detta inte är fallet i amerikanska universitet just nu (Merritt, 
Archambault & Hale  2018). Vidare har sortering av forskningsresultaten utförts i tre kategorier: 
lärare, elever och undervisning eftersom de tre faktorerna i interaktion med och beroende av 
varandra utvecklar lärandet i ämnet. Vi har även uppmärksammat att undervisningen ska 
kopplas till närområdet, inhemska kunskaper ska tas till vara genom kommunikation mellan 
generationer och elever ska ha inflytande över sitt lärande. Tematiskt arbete, modellering av 
hållbara levnadssätt, användning av mobila teknologier som Gkotzos (2018) tar upp, samt 
aktiviteter som ställer krav på handling är de verktyg som kan stärka undervisningen och sprida 
ett nytt hållbarhetstänkande.  
 

Resultatdiskussion  
I enighet med Eliasson (2018) som påstår att  kombinationen av kvalitativa och kvantitativa 
studier anses vara en fördel har vi granskat två kunskapsöversikter, en kvantitativ studie, två 
aktionsforskningartiklar och två kvalitativa undersökningar. De utvalda forskningsartiklarna 
fokuserar på både elever och lärare och därmed bidrar till en nyanserad helhetsbild i det 
komplexa ämnet som undersöks. Medan Henderson (2017) fokuserar på betydelsen av ny 
forskning för undervisning i hållbarhet, är Rahm och Gorges (2017) kritiska mot boken som 
undviker att uppmana till en tvärvetenskaplig utbildning där hållbar utveckling är inkluderad i 
alla läroplaner. Resultaten i den kvantitativa studien är knappast generaliserbara eftersom 
antalet deltagare var lågt och forskningen representerar ett specifikt geografiskt område 
(Merritt, Archambault & Hale 2018). I vilket fall, ger resultaten i denna studie lärarnas 
perspektiv på bristen på kunskap för undervisning i hållbarhet samt konsekvenserna.  
 
Gkotzos (2017) artikel om webbaserad lärande är en kvalitativ studie som har integrerat barnens 
rättigheter och klimatfrågan i en undervisningsmetod. Samma studie har som syfte att få in sin 
metod i den grekiska skolans läroplaner. Resultaten av föregående studie kan enbart tillämpas 
om lärarnas IKT-kunskaper är tillfredsställande och därmed inte påverkar utfallet. Leivas 
(2018) resultat är baserade på ett undersökande arbetssätt inom ett tema där elever stärks i sitt 
sökande efter kunskap. Eftersom variablerna inte kan kontrolleras kan användningen av 
metoden i föregående studie leda till olika resultat. I Velempini et al. (2017) använder lärarna 
lokal miljökunskap i sin undervisning med referens till lokala benämningar av platser och 
biologisk mångfald. Resultaten kan därför inte generaliseras eftersom detta är en 
områdesbaserad studie. I Saribas, Kucuk och Ertepinar (2016) ökade deltagarnas 
miljömedvetenhet men inte deras kunskaper och detta ger anledning till vidare forskning.  
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Metoddiskussion 
Något vi ansåg som en styrka i vårt arbete var att vi tidigt valde inom vilket område vi ville 
arbeta med. Vi båda finner ämnet inom hållbar utveckling intressant och lärorikt. Då vi inte 
tidigare har arbetat med ämnet hållbar utveckling, upplevde vi att det var utmanande under 
arbetets gång att hitta relevanta artiklar inom vårt valda område som skulle stämma överens 
med vårt syfte. Trots att arbetsprocessen har varit ansträngande och förväntningarna på oss 
ganska höga har det varit lärorikt, inspirerande och har bidragit till förändringar i våra 
personliga val. Vi upplevde även att eftersom vi fick all information om kunskapsöversikten i 
början på terminen, den fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som följde direkt 
efter interfererade med vårt önskemål att börja skriva direkt. Det innebar att efter praktiken 
behövde vi förlita oss på våra anteckningar för att inleda vårt arbete.  
 
När vi började läsa våra artiklar mötte vi utmaningar såsom  vår ovana i inläsning av 
vetenskapliga texter samt inläsning i främmande språk. Sammanfattningar av artiklarna i svensk 
text var tidskrävande eftersom många begrepp behövdes översättas från Engelska. Under vår 
första sökning fick vi ett stort antal resultat och trodde att vi kunde välja de första tio artiklarna 
av dem som kom upp. Vi läste flera abstrakt fram till biblioteksföreläsningen i 
informationssökning då vi insåg att vi hade tagit ett felaktigt tillvägagångssätt. Då fick vi börja 
om med hjälp av nyckelorden som fanns i vår forskningsfråga. Vidare upptäckte vi att vi 
behövde en stödfråga till forskningsfrågan vilket underlättade våra sökningar och ledde till 
relevanta vetenskapliga artiklar. Att vi använde två olika sökbaser ansåg vi vara positivt 
eftersom vi kunde hitta vissa artiklar på båda.  
  
I vår bilaga 1 kan vi se artiklarnas syfte, metod/teori och resultat och bilaga 2 kan vi utläsa 
information om lärarperspektivet och undervisningen. Meningarna som beskriver resultaten i 
våra bilagor hade kunnat kortas ner till färre meningar men vi bestämde att vi behövde ha 
mycket relevant information om artiklarna därför lät vi texterna stå kvar.   
 

Styrkor och svagheter inom forskningsfältet  
Denna kunskapsöversikt framställer undervisningsmetoder och ger insikt på brister som gör 
undervisning i hållbar utveckling utmanande samt möjligheter att utveckla det vidare. 
Forskningen i de sju studierna framhäver behovet för förbättring i lärarutbildningen samt 
inkludering av verksamma lärare i utbildning i tjänst gällande hållbar utveckling. Det krävs 
politiska och sociala val som är baserade på etiska grunder för att förändra undervisningen 
och leda till handling för att stoppa klimatförändringarna (Henderson et al 2017). En webb-
baserad undervisning kan vara en styrka förutsatt att lärarna äger adekvata IKT – kunskaper 
(Gkotzos 2018). En utbildning som sker på elevernas språk, ta vara på kunskaperna från 
tidigare generationer, sätter värde på relationer mellan människor och naturen och består av 
tematiska arbetssätt som väcker känslomässiga reaktioner skapar större intresse än teoretiska 
teman och formar elever som resurser som får stärkande och meningsfulla verktyg (Rahm & 
Gorges 2017; Saribas, Kucuk & Ertepinar 2016; Velempini et al. 2017; Leivas 2018).  

Forskningen tyder på att såvida hållbar utveckling inte inkluderas i läroplanen, kommer inte 
undervisningen att förändras på ett avgörande sätt (Henderson et al. 2017). Brist på ny 
litteratur, lärarens kunskaper och innehåll gällande klimatförändringar, brist på skolbredda 
initiativ, elevinflytande och elevnära aktiviteter försenar miljövänliga handlingar trots 
avsikten ( Merritt, Archambault & Hale 2018; Rahm & Gorges 2017; Velempini et el. 2017; 
Saribas, Kucuk & Ertepinar 2016). 
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Att använda barns rättigheter i utbildningen för klimatförändringar stärker undervisningen  
eftersom effekten av klimatförändringarna är kopplade till människliga rättigheter samt 
barnens vardag (Henderson et al. 2017; Gkotzos 2018).  I sin studie förklarar Gkotzos (2018) 
att det är viktigt att förvandla barnens erfarenheter till handling och därmed ge dem möjlighet 
att utveckla ett kritiskt tänkande. Leivas (2018) framhäver att ett kritiskt tänkande utvecklas 
genom kunskap om det lokala och globala. Hon talar om en medvetenhet om brister och 
behov i närområdet, det vill säga en insikt om hur det är och hur det ska vara genom aktiva 
handlingar.  
 
En styrka som genomsyrar alla studier är behovet att inkludera hållbar utveckling i 
lärarutbildningen eftersom det är där förändringen kan börja (Merritt, Archambault & Hale 
2018). Lärare behöver känna sig trygga och självsäkra i sin undervisning (Saribas, Kucuk & 
Ertepinar 2016). Forskningen presenterar ett behov på ny forskning som ska ge stöd i 
undervisning i hållbar utveckling där samhällets behov ska avspeglas.   
 

Didaktiska implikationer för läraryrket 
Undersökningen av de föregående sju studier har lett till följande slutsatser gällande 
tillämpandet i läraryrket. Lärare behöver stöd och förberedelser genom lärarutbildningen eller 
fortbildning för att kunna undervisa om hållbarhet. Lärarens kunskaper om orsaker och 
konsekvenser till klimatförändringar är nödvändiga för att omvandla teoretiska begrepp till 
kunskap och handling för eleverna. Likaså är det viktigt med skolbredda initiativ såsom 
återvinning, återanvändning och avfallssortering där lärare i hela skolan ska modellera 
miljövänliga beteenden. Digitala verktyg bör användas för att föra fakta från fjärran till 
elevernas vardag, för information och kommunikation. Både lärarrollen och elevrollen måste 
förändras; läraren ska vara deltagande i lärprocessen och eleven ska ha inflytande och skapa sitt 
lärande på ett nyfiket och undersökande sätt. Undervisning om hållbar utveckling ska vara 
ämnesöverskridande och ska utnyttja närområdet som kunskapsresurs eftersom närområdet är 
kopplad till elevernas vardag och sätter kunskap i ett sammanhang som berör eleverna. Ett 
tematiskt arbetssätt med stöd av digitala verktyg kan integrera alla ämnen. Undervisning ska 
även väcka känslor, skapa miljömedvetenhet samt betona vikten av människans påverkan på 
och interaktion med miljön. Eleverna ska känna att de är viktiga i skapandet av framtiden och 
att de  bär ett ansvar för att konsumera måttligt samt bevara och hushålla med jordens resurser. 
Eleverna ska även känna att det finns utrymme för nya uppfinningar som kan förbättra både 
levnadsvillkoren och erbjuda alternativa energikällor.  

Vidare forskning 
Hållbar utveckling och klimatfrågan kräver en kunskapsspridning för att medvetandegöra 
allvaret som ligger i människans interaktion med, och påverkan på miljön. Skolan är kanalen 
som ska sprida den kunskapen och forskningen utgör ett stöd till detta arbetet. För att förändra 
läroplanen och integrera hållbarhet i alla ämnen krävs det ny forskning i både metoder och 
innehåll som i sin tur ska förnya undervisningen och ge makt till eleverna att agera och skapa 
en önskad framtid för sig själva och för världen. UNESCOs mål att prioritera utbildning av 
lärare och utbildare i hållbarhet är ett första steg för att identifiera orsaker och motverka 
konsekvenserna av klimatförändringar (Gkotzos 2018). Läraryrkets utveckling ställer krav att 
lärare ska tänka globalt och hållbart för att förbereda framtidens medborgare att ta itu med de 
viktigaste problem som planeten har någonsin mött. Avslutningsvis, vi är i behov av ny 
forskning gällande de undervisningsmetoder som används i skolan, högskolan och universitet 
för att undersöka och utforma pedagogiska former som främjar elevinflytande, kritiskt tänkande 
och aktivt lärande. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1  
Titel / Författare / 
Ursprungsland  

Syfte Metod/ Teori Resultat  

Författare:  
Joseph Henderson, 
David Long, Paul 
Berger, Constance 
Russell & Andrea 
Drews  
  
Artikel:  
Expanding the 
Foundation: 
Climate Change 
and Opportunities 
for Educational 
Research.  
  
Land:  
USA 
  
  
  
  

Klimatförändringar är ett 
brådskande ämne och en 
diskussion måste påbörjas 
som i sin tur 
kan ge upphov till studier om 
hur utbildning ska koppla den 
mänskliga interaktionen med 
och påverkan på miljön. 

Översikt om 
klimatförändringar  
 

Metod: En sammanfattning av 
den framväxande 
utbildningsforskningslitteratur 
som innefattar utbildning i 
miljö, naturvetenskap, 
hållbarhet, ekologi och 
rättvisa. 
 
Klimatförändringar: 
Brådskande, handling 
Utbildning: en början på 
förändring 

Undervisning ska ses 
som ett verktyg. 
  
Forskning = lärare 
har brister i 
kunskaper och 
innehåll för att 
undervisa om KF. 
Det ingick inte i 
deras undervisning 
eftersom  detta inte 
pratades om förr.  
Innebär att lärare  
kommer troligtvis 
undvika undervisa 
ämnet även i 
naturvetenskapliga 
ämnen där 
undervisning om 
klimatförändringar 
är obligatoriskt. 
Lärare och 
kandidaters 
utbildning måste 
förbättras. 
  
Vikten av att förklara 
riskerna om vad 
som händer 
framöver, så eleverna 
är medvetna.  
Det krävs  politiska 
och sociala val som 
är baserade på etiska 
grunder för att 
förändra 
undervisningen och 
leda till handling för 
att stoppa 
klimatförändringar. 
Behov av ny 
litteratur. 
Driften att 
konsumera är större 
än behovet att leva 
hållbart. Ex 
oljeindustrin i 
Alberta skapar arbete 
för hela området 
därför klimatfrågan 
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undviks i 
skolundervisningen.   

Författare:  
Dimitrios Gkotzos  
  
Artikel: 
Teaching children’s 
rights and climate 
change with the 
support of Act for 
climate web-based 
learning 
environment.  
  
Land:  
Grekland  
  
  
  
  

Syftet är att uppmuntra elever 
att 
agera i klimatfrågor. 

Lärare fick sex veckors 
träning i web-based learning 
environment för att kolla 
offline och 
online aktiviteter.  
 
WBLE = web- based learning 
environment  
 
En kvalitativ analys gjordes 
av författaren där resultaten 
visar att förutom kunskap om 
begrepp och fakta om KF och 
barns rättigheter, lärde de sig 
att använda IKT verktyg. 
 
 
 

Det har med lärare att göra 
-  
undervisningsmetoder 
 
web-baserad undervisning   
  

Barns rättigheter 
fanns med i 
utbildningen för 
klimatförändringar. 
Effekterna av 
klimatförändringarna 
är kopplade till 
mänskliga rättigheter 
samt barnens vardag. 
Målet med 
AfC (Act for 
Climate) är att 
uppmuntra eleverna 
till att förvandla sina 
erfarenheter till 
handling genom 
aktiva 
experiment och ett 
kritiskt tänkande. 
Om AfC används av 
flera skolor kommer 
det att ligga till 
grund för förbättring 
och framtida 
forskning. 
Eleverna använde en 
webbaserad metod 
för att lära sig om 
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miljön och den 
bestod av bland 
annat  en digital 
portfolio med 
reflektioner för 
lärande.  
  
  
  
  
  
  

Författare:  
Eileen G. Merritt, 
Leanna 
Archambault & 
Annie E. Hale  
  
Artikel:  
Sustainability 
Education in 
Elementary 
Classrooms: 
Reported Practices 
of Alumni from a 
Pre-service Teacher 
Course.  
  
Land:  
Förenta staterna/ 
USA 
  
  
  
  

Ett nytt tänkande är 
välbehövd för att omvandla 
vårt utbildningssystem och 
vårt samhälle. Elever behöver 
förstå de komplexa aktuella 
samhällsproblemen och 
förbereda sig för kreativa 
lösningar. De ska även bli 
medvetna om hur de 
individuella och de kollektiva 
handlingarna påverkar natur 
systemen. 

en webbaserad 
undersökning av nyblivna 
lärare som tagit 
en snabbkurs inom hållbar 
utveckling. 
  
Frågeformulären skickades till 
428 lärare som hade tagit en 
kurs i HU. 
  
65% gav respons. 
  

Från survey har 
uppkommit att brist 
på tid och 
planeringstid, 
avsaknad av att HU 
inte är 
integrerad i 
läroplanen samt 
anpassad till varje 
årskurs och brist på 
skolbredda initiativ 
är 
hinder i 
undervisningen av 
HU. 
Efter kursen, 82% 
integrerar HU i sin 
undervisning även 
om i en liten skala. 
Modellerar. 
Över 50% 
undervisade minst en 
lektion i varje ämne 
NO/miljötema. 
HU undervisning ska 
ske i tidiga åldrar. 
74% tycker att HU 
ska ingå i 
lärarutbildning. 
Någon sa att HU är 
slöseri med tid och i 
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dennes skolan gör de 
inte ens återvinning. 
BRISTER 
Brist på tid 50% 
Brist på anpassning 
av HU i läroplanen 
Brist på planeringstid 
Brist på resurser, 
stöd från rektor 25%, 
stöd av kollegor 
29%, Brist på 
samhällsintresse och 
föräldraintresse, 
obekväm att 
undervisa ämnet 5%. 
82% av lärarna 
inkluderar hållbarhet 
även om i en liten 
skala.  

Författare:  
Jréne Rahm & 
Anna Gorges  
  
Artikel:  
Education science 
teachers for 
sustainability: 
questions 
contradictions and 
possibilities for 
rethinking learning 
and pedagogy.  
  
Land:  
  
  
  
  

Målet med artikeln är att 
framföra en översikt av de 23 
kapitel i boken Educating 
Science Teachers for 
Sustainability och utforska 
dessa i relation till 
hållbarhetsutbildning.  
Tanken är att undersöka 
hållbarhetsutbildningseffekten 
utöver undervisning i 
naturvetenskap samt att väcka 
engagemang i och kritik för 
ohållbara levnadssätt. I 
begreppet hållbarhet ges 
hänsyn till studenter, elever, 
områdesbaserat lärande och 
hållbara levnadssätt. De även 
utforska hur inhemska 
forskare och epistemologier 
har bidragit till ett 
utforskande på HU 
utbildning.  

Hur ska man förbereda lärare 
för undervisning i HU på sätt 
som är meningsfulla för 
eleverna? 
Place-based lärande som gör 
lärandet om HU lokalt, 
meningsfullt och syftar till 
den personliga och allmänna 
nyttan. 
Att tänka hållbarhet är som 
att tänka baklänges. Vi 
använder så lite som möjligt 
av nuvarande resurser för att 
försäkra tillgången till den 
framtida generationens 
överlevnad. 
Inhemska filosofier betonar 
styrkan i relationen mellan 
människan och naturen i ett 
nära samspel mellan att 
bevara och förnya balansen 
och det innebär att dela med 
sig av något, inte ge, kräva 
eller konsumera.(BRIST i 
boken) 

En översikt av 
initiativ som redan 
finns i vårt 
nuvarande 
utbildningssystem. 
Alla aktiviteter som 
finns i boken visar 
inte ha någon 
koppling till 
elevernas vardag. 
Brist på 
elevinflytande. 
Påstår att diskurser 
om framtiden ska 
börja med vad unga 
människor drömmer 
om påverkade av 
samhällets 
förändringar av 
framtiden. 
Elever som resurser 
som får stärkande 
och meningsfulla 
verktyg.  

Författare:  
Monique Leivas  
 
Artikel: 
From the body to 
the city: 
partivipatory action 
research with social 
cartography for 
transformative 
education and 
global citizenship  

Syftet med artikeln är att ta 
upp kunskaper, attityder och 
förmågor för ett globalt 
medborgarskap baserat på 
handling och reflektion i 
relation till sin kropp och till 
andra människor, till naturen 
och till staden. 
 
 
  

  Se resultaten i bilaga 
2 
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Författare:  
Kgosietsile 
Velempini, 
Bruce Martin, 
Thomas Smucker,  
Adah Ward 
Randolph, 
John E. Henning  
 
Artikel: 
Environmental 
education in 
southern Africa: a 
case study of a 
secondary school in 
the okavango delta 
of Botswana  
 
 
 
  

Att utforska i vilken mån 
integrerar lärare 
miljövetenskap i sin 
undervisning samt hur mycket 
de integrerar lokal 
miljökunskap. Att skapa 
elever med kritiskt tänkande 
gällande relationerna till 
naturen och skapa en 
ekologisk identitet och en 
klok fördelning av 
naturresurser. 

Kvalitativ 
Manuell analys användes, 
följd av kategorisering i 
teman, 
relevanta sammanhang 
upptäcktes följd av 
kodifiering. 
observationer, intervjuer, 
arkivanalys. 

Se resultaten i bilaga 
2. 

Författare: 
Deniz Saribas,  
Zerrin Doganca, 
Hamide Ertepinar 
 

Artikel:  
Implementation of 
an environmental 
education course to 
improve pre-service 
elementary teachers 
environmental 
literacy and 
self.efficacy beliefs.  

Att förbättra lärarstudenternas 
utbildning i genom en kurs i 
miljökunskap och 
uppfattningar om 
själveffektivitet. 
(klimatförändringar) 

  Se resultaten i bilaga 
2 
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Bilaga 2 

Artikel Övrigt Undervisning Lärare 

Författare:  
Joseph 
Henderson, David 
Long, Paul 
Berger, Constance 
Russell & Andrea 
Drews  
  
Artikel:  
Expanding the 
Foundation: 
Climate Change 
and Opportunities 
for Educational 
Research.  
  

Författarna undrar 
varför är det tyst i 
skolorna och 
påstår att den ringa 
litteraturen som finns 
inom utbildning i 
klimatförändringar 
hamnar 
endast under 
naturvetenskap eller 
biologi. 
  

Undervisning ska ses som ett 
verktyg och 
utbildningsinstitutioner som 
platser där alternativa 
framtider skapas. 
  
Att väcka 
känslor med undervisning är 
viktigt med. 

Senaste forskning visar 
att lärare har brister i 
kunskaper och innehåll 
för att undervisa om 
klimatförändringar. 
  
Lärarkandidaternas 
kunskaper om 
klimatförändringar 
måste förbättras och 
detta gäller alla 
lärare eftersom 
klimatförändringar ska 
tas upp i alla ämnen. 
 Viktigt att lärare skapa 
medvetenhet om 
riskerna de medför. 
  
  
  
  
  

Författare:  
Dimitrios 
Gkotzos  
  
Artikel: 
Teaching 
children’s rights 
and climate 
change with the 
support of Act for 
climate web-
based learning 
environment.  
  

Elever måste förstå 
skillnaden mellan 
välgörenhet och andra 
insatser samt orsakerna 
bakom klimatfrågor. 
  
Elevrollen måste också 
förändras från att vara 
en passiv mottagare av 
kunskap 
till en undersökande, 
analyserande, tolkande 
individ som skapar sina 
kunskaper genom eget 
intresse och reflektion. 
  

Barnen ska ges makt att uttrycka 
sina åsikter gällande de vuxnas 
beslut som påverkar dem. 
  
När kunskap och 
mening kombineras med handling 
uppmuntras förändring och aktiv 
medborgarskap. Kritisk 
reflektion som omvandlas till 
handling förändrar eleverna som i 
sin tur förändrar samhället. 
  
Multimodala aktiviteter.  
  
  

En trygghet i 
användning av IKT för 
lärare kan lättare 
integrera undervisningen 
i hållbar utveckling. 
  
Lärarrollen ska 
förändras då läraren ska 
bortse från att de är den 
enda källan för 
information 
och tillåta sig själva att 
lära sig tillsammans med 
sina elever samt 
tillvarata olika källor för 
information. 
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Författare:  
Eileen G. Merritt, 
Leanna 
Archambault & 
Annie E. Hale  
  
Artikel:  
Sustainability 
Education in 
Elementary 
Classrooms: 
Reported 
Practices of 
Alumni from a 
Pre-servicw 
Teacher Course.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nyblivna lärare har 
många utmaningar att 
at itu med när de börjar 
sitt arbete i skolan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högläsning och användning av 
filmer används oftast. 
  
Exempel på detta är att släcka 
lampan i klassrummet innan man 
går ut.  
  
använd sig av olika teman i sin 
undervisning såsom vattnets 
kretslopp, fattigdom, ekosystem 
m.m., näringskedjor, 
avfallshantering.  
  
 De vanligaste sätt att lära ut var 
genom en video eller högläsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare ansåg att 
skolomfattande initiativ, 
instruktionsresurser, 
kollegialt samarbete och 
stöttande rektorer gav 
stöd till deras 
undervisning i HU. Det 
som hindrade många 
lärare var 
brist på tid och 
integrering av HU i 
nuvarande läroplan. 
  
Lärare ska 
sträva efter en hållbar 
framtid för alla 
människor i vår planet 
därför ska de kunna 
undervisa 
och modellera begrepp, 
kunskap och förmågor 
för sina elever. 
  
lärarna ska känna sig 
självsäkra i 
sina kunskaper och redo 
att tillämpa dem i 
skolundervisningen. 
  
Att ta vara på 
och bevara jordens 
resurser i handling kan 
inspirera eleverna att 
handla på samma sätt. 
  
Ej tid eller trygghet att 
undervisa i HU.  
  
Brist på ekonomiskt 
stöd.  
  
Rektor ska se till så de 
får de stöd de behöver.  
  
Lärarna påstår att HU är 
ett ämne som måste 
undervisas redan i tidig 
ålder. 74% tycker att 
HU ska ingå 
lärarutbildningen. 
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Författare:  
J’rene Rahm 
Anna Gorges  
 
Artikel: 
Education science 
teachers for 
sustainability: 
questions, 
contradictions 
and possibilities 
for rethinking 
learning and 
pedagogy  
 
  

 

Att utbilda barn och 
andra medborgare om 
hållbarhet och 
hållbarhetskompetens 
bör vara ett huvudmål 
för 
vetenskaplig 
utbildning. 
 
Hållbarhet kan inte 
läras, den måste levas. 
 
Bokens författare påstår 
att 
naturvetenskapslärare 
har allt de behöver för 
att undervisa i HU 
men undviker att ta upp 
skolbredda projekt och 
ämnesövergripande 
undervisning i HU.  

Utbildning för hållbarhet kräver 
allas engagemang. 
 
Utbildning som verktyg 
 
Människor ska genom 
utbildningen stärkas, ifrågasätta 
samt bryta ohållbara mönster och 
system och ersätta dem med andra 
som gynnar de mellanmänskliga 
relationerna samt relationerna 
mellan människor och naturen.  
 
Utbildning i HU ett kollektivt 
ansvar och den medför utbildning 
och handling från oss alla. 
Undervisning etisk, omsorgsfull 
och meningsfull. 
 
Hållbarhet ska undervisas på ett 
sätt som främjar handling i 
deltagarens närområde.(Place 
based) Eleverna har med sig 
verktyg som kan användas för 
plats- och samhällsbaserad 
utbildning som gör lärandet om 
hållbarheten lokal och 
meningsfullt och som även syfta 
till den personliga och allmänna 
nyttan.  Det formar elever till 
resurser, som blir kraftfulla 
agenter för förändring och 
hållbarhet som ett levnadssätt.  
Använda de inhemska kunskaper 
som finns och gynnar HU.  

Lärare förväntas 
utveckla människors 
förmåga att 
utveckla socio-kritiska 
perspektiv och 
engagemang i kritik, 
störning och 
transformation. 
 
Lärare måste vi ta itu 
med ansvaret genom 
undervisning, skrivning 
och handling 
tillsammans med andra. 
Lärare, elever, 
samhällsmedborgare och 
resurser ska tillsammans 
handla och engagera sig 
i ekonomi, politik, 
biologisk mångfald, 
jämlikhet, rättvisa och 
ekologi. 
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Författare:  
Monique Leivas  
 
Artikel: 
From the body to 
the city: 
participatory 
action research 
with social 
cartography for 
transformative 
education and 
global citizenship  
 
  

social 
kartografi 
 
fokuserar på skolelever 
 
anpassa till elevernas 
språk 

Vi är en civilisation i kris på grund 
av hur vi relaterar till varandra 
som människor samt till naturen. 
Stärka elever genom skola och 
utbildning  för att bli globala 
medborgare. “Hur vi vill att vår 
stad ska vara kan inte skiljas från 
vilka människor vi vill vara eller 
vilka relationer till andra vi söker, 
vilka relationer till naturen vi 
uppskattar eller vilken livsstil vi 
längtar efter”(s. 40). 
Eleverna aktiva i sin 
kunskapssökande om 
närområdet.  (Även art 4) (place- 
based) 
Kommunikation mellan 
generationer mellan elever, lärare 
och familjen. Att lära elever var 
deras gränser är och var andras 
gränser börjar.  
Fördelning av hushållsarbete 
mellan föräldrarna, respekt och 
socialt ansvar. 
Kunskap om det lokala och det 
globala skapar kritiskt tänkande i 
användning av offentliga platser, 
respekt för de äldres 
livserfarenheter, omvandling av 
platser. 
Intressant med projekt som kan 
påverka och förändra lokalt, väcka 
tankar, bli medveten om brister 
och behov. Projektet gjorde HU 
till ett levnadssätt, verklig, gav 
styrka och makt till barnen att 
påverka (barnkonventionen), en 
insikt om hur det är och hur de vill 
att det ska vara. 
Besök till stadshuset med förslag 
för förändringar. 
Kunskaper om globalt 
medborgarskap, ekologiskt 
beroende och samband mellan det 
lokala och det globala. 
Medvetenhet om plats bidrog till 
en kollektiv handling. Ett 
erkännande för kroppens sårbarhet, 
beroendet av varandra och naturen, 
omsorgsarbete med respekt för liv 
och möjligheten att koppla 
samman det lokala med det 
globala. 
Elevinflytande. 
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Författare:  
Kgosietsile Velempini, 
Bruce Martin, 
Thomas Smucker,  
Adah Ward Randolph, 
John E. Henning  
 
Artikel: Environmental 
education in southern 
Africa: a case study of 
a secondary school in 
the okavango delta of 
Botswana  
 
  

 
Undervisningen är anpassad till plats 
och utförs på plats. 
Vattnets värde för djur, växter och 
fiskare. 
Användning av dikter som sedan 
analyserades. 
Uppskattning av korgflätning 
uppmuntrar relationer mellan skolan 
och samhället. 
Det fanns en betydlig mängd av 
lokal miljökunskap. 
Fakta om vilka djur förstör grödorna. 
Hur resurser hanteras i en plats där 
människor lever intill vilda djur. 
Lokala naturresurser och turism som 
ökar arbetsmöjligheter. Öka 
förståelse för HU, och göra 
kopplingar mellan globala 
klimatförändringar och lokala 
naturresurser.  

Lärare inkluderar lokal miljökunskap i 
sin undervisning med referens till lokala 
benämningar av platser och biologisk 
mångfald, ta itu med frågor om hantering 
av miljöresurser i området samt 
uppskattning och firande av traditioner. 
HINDER 
brist på undervisningsresurser samt 
utbildning av lärare i detta syfte. 
Otillräcklig utbildning i tjänst. 
Inkludering av HU i läroplanen som i sig 
ska reflektera samhällets behov. 

Författare: 
Deniz Saribas,  
Zerrin Doganca, 
Hamide Ertepinar 
 

Artikel:  
Implementation of an 
environment education 
course to improve pre-
service elementary 
teachers environmental 
literacy and 
self.efficacy beliefs.  
 
Turkiet 

 
 
Aktionsforskning 
lärarkandidater  
pre-test och post-test 
 
Uppfattning om deras 
miljöanvändning  ökade under 
kursen. 
 
Metoden de använde hade en god 
effekt på deltagarnas känslor och 
värderingar om miljön.   
Elevernas miljökunskaper ska 
förändra deras beteende till, gör dem 
medvetna om miljön och uppmuntra 
viljan att agera miljövänligt. 
 
Genom att diskutera orsaker, 
konsekvenser och lösningar till 
specifika problem kan lärare få 
kunskap om de problemen och ta itu 
med dessa på ett djupare sätt. 
 
   

Deltagarna förbättrade signifikant sin 
förståelse i klimatförändringar och 
gjorde att de handlade mer miljövänligt.  
Kursen har inte bidragit till ökad 
miljökunskap. 
De fick bättre självkänsla och trygghet i 
sin undervisning. Det fanns inte skillnad 
mellan deltagare och icke deltagare i 
frågan om förståelsen av 
klimatförändringar efter utställningen. 
Antalet miljöteman som handlade om 
klimatförändringar ökade efter kursen. 
Teman som väckte känslomässiga 
reaktioner skapade större intresse än 
intellektuella teman. 
Farliga gaser i luften huvudsakligen 
orsakar klimatförändringar. Förslag till 
lösningar: Skogsplantering, konstruktion 
av gröna byggnader, kontroll av utsläpp. 
Genom ex drama, poesi, mm stimuleras 
studenternas intresse och minnesvärdhet. 
HINDER 
Reflektioner ska göras grundat på lokala 
miljöfrågor. 
Brist på utflykter, utställningsbesök och 
utomhusaktiviteter.  
Lärarkandidater ska göra egen forskning 
på missuppfattningar gällande miljö  och 
reflektioner speciellt gällande 
klimatförändringar. 
Undersök inte endast 
lärarkandidaternas  beteende och 
intentioner under utomhusaktiviteter men 
även deras handlingar. 
Handling mot avsikt.  
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Bilaga 3  
 
Här presenteras de artiklar vi valt bort i vår kunskapsöversikt.  
 

Educating academic staff to reorient curricula in ESD 

https://www-emerald-com.lib.costello.pub.hb.se/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-11-2016-
0214/full/pdf?title=educating-academic-staff-to-reorient-curricula-in-esd 
 

Preschool Educators’ Interactions with Children About Sustainable Development: 
Planned and Incidental Conversations 

https://link-springer-com.lib.costello.pub.hb.se/content/pdf/10.1007%2Fs13158-018-0213-
0.pdf 
 

International Exchange of Ideas in Student-Interactive Videoconferences ñ Sustainable 
Communication for Developing Intercultural Understanding with Student Teachers 

https://search-proquest-
com.lib.costello.pub.hb.se/docview/2168642915?accountid=9670&rfr_id=info%3Axri%2Fsid
%3Aprimo  
 
Thinking about global warming: Effect of policy-related documents and prompts on 
learning about causes of climate change  
 
https://www-tandfonline-
com.lib.costello.pub.hb.se/doi/full/10.1080/0163853X.2015.1136169  
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