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Vid konferensen om miljöpedagogik i Virrat den 3 oktober 2014 var lärande i miljö 
och hållbarhetsfrågor i fokus. Jag höll ett av föredragen i detta ämne, vilket jag i 
denna text kommer att återge i sammanfattande form. Mitt namn är Annika Manni 
och jag arbetar för närvarande som doktorand och lärarutbildare vid Umeå 
universitet. Jag har erfarenheter av miljöundervisning och utomhuspedagogiska 
aktiviteter som sträcker sig mer än 25 år tillbaka i tiden. Redan som lägerledare på 
kanothajker insåg jag betydelsen av naturmötet för vår känsla av och vilja att värna 
om naturen. Under mina år som klasslärare i den svenska grundskolan har jag 
dessutom vid oräkneliga tillfällen tagit med mina elever på kortare och längre 
aktiviteter utomhus. Vid dessa tillfällen var det till en början naturstudier och 
miljöfrågor som var i fokus men även samarbetsövningar och mer estetiska 
aktiviteter var förekommande inslag.  De senaste åren har jag arbetat med blivande 
lärare på lärarutbildningen vid Umeå universitet, mer specifikt med 
undervisningsaktiviteter och utomhuspedagogiska perspektiv på dessa frågor om 
miljö och hållbar utveckling. Mina personliga intressen sammanfaller också med 
mina mer yrkesmässiga, då jag mer än gärna tillbringar min lediga tid i 
friluftsaktiviteter och uteaktiviteter på olika sätt.  

De senaste åren har arbetet med och forskningen om miljöfrågor som samlats under 
begreppet lärande för hållbar utveckling, eng. Education for sustainable 
development; ESD, (UNESCO, 2005), vilket numera omfattar inte bara lokala 
naturstudier och miljöfrågor utan även globala. Detta globala utbildningsfokus och 
uppdrag bör ses i ljuset av den föränderliga tid vi lever i; klimatförändringar och 
socio-ekonomiska utmaningar för människor världen över. Det råder med andra ord 
ingen tvekan om det akuta behovet av förändring för en hållbar framtid, en 
förändring man menar kan nås med utbildning och lärande. Så den fråga som jag 
tycker vi bör ställa oss idag är: Hur kan vi som pedagoger främja och stödja elevers 
lärande i miljö och hållbarhetsfrågor? 

Låt oss börja med att se vad som skrivs i våra måldokument om detta. I UNESCOS 
dekad för lärande för hållbar utveckling (UNESCO, 2005) skriver man att de 
grundläggande värderingarna handlar om respekt; respekt för andra, för vår planet 
och vad den ger oss. Lärande för hållbar utveckling vill utmana oss att förändra våra 
vanor och beteenden för att säkra vår framtid. Dekaden föreslår bland annat:  

• Interdisciplinärt och holistiskt lärande framför ämnesspecifikt lärande  
• Värdegrundsbaserat lärande  
• Kritiskt tänkande och livslångt lärande 
• Mångfald av metoder  
• Demokratiskt beslutsfattande  
• Lokalt relevant, kulturellt anpassat och med globala dimensioner 

Även i nationella såväl som lokala målbeskrivningar finns dessa förhållningssätt och 
uppdrag beskrivna i övergripande termer, så långt är allt väl.  

Vad är då egentligen problemet som jag vill peka på här? 



Enligt min erfarenhet, vilket andra också bekräftar, är detta inte den entydiga bilden 
av skolans uppdrag och mål i dagsläget. Istället tycks vi leva i en tid där mätbarhet 
och vetenskapliga bevis överskuggar alla våra strävanden att arbeta för hållbarhet och 
icke mätbara utbildningsvärden. Forskaren och filosofen Gert Biesta har uppmanat 
oss att ställa frågan om vad vi anser att en god utbildning i mätbarhetens tidevarv är 
(Biesta, 2009). En fråga han menar är förpassad till skuggan av en allt mer 
teknifierad syn på lärande i våra utbildningssystem (Biesta, 2006). För oss som delar 
intresse och engagemang för lärande i miljö och hållbarhetsfrågor klingar Biestas ord 
väl, frågan blir istället hur vi ska kunna vända den, i våra ögon, negativa trenden i den 
skolpolitiska debatten.  

Mitt förslag är att vi ska använda den forskning som undersökt elevers lärande i miljö 
och hållbarhetsfrågor bättre, både för att stödja oss på ”vetenskapliga bevis” i den 
pågående utbildningsdiskussionen men framförallt för att vi som professionella 
pedagoger ska kunna utveckla och främja våra elevers lärande i dessa viktiga frågor, 
idag och för framtiden. 

Jag kommer nu att sammanfatta några rön inom den senaste forskningen. Forskning 
angående lärande i miljö och hållbarhetsfrågor uttrycker först och främst att detta är 
frågor som inte enkelt kan liknas vid och delas in i traditionella ämnen. Frågorna är 
till sin karaktär ämnesövergripande och komplexa varpå en annan form av förståelse 
krävs. Sambandsförståelse, ibland benämnt som systemtänkande, utpekas som en 
mycket viktig aspekt av detta lärande (Jonsson, 2007). Vidare utpekas dessa 
komplexa frågor inte bara innehålla fakta utan även värderingar och känslor. Man 
talar om att de miljöproblem vi står inför bör förstås som intressekonflikter 
människor emellan (Lundegard & Wickman, 2007) vilket påverkat naturen på 
negativa sätt. Samtal och diskussioner där olika intressen blir synliga antas därför 
ytterligare vara en viktig aspekt av lärande i frågor om hållbar utveckling (Lundegård, 
2008). Detta lärande tycks med andra ord innehålla en värdemässig dimension som 
inte heller den får utrymme i en traditionellt sett ämnesuppdelad undervisning vars 
syfte är att generera en mängd mätbara fakta. 

Inom ESD forskningen har istället andra typer av kunskaper och färdigheter 
framhållits som viktiga för att kunna förstå och leva i vår föränderliga tid. Kritiskt 
tänkande och handlingskompentens är två begrepp på förhållningssätt och mål för 
utbildning i miljö och hållbarhetsfrågor (Jensen & Schnack, 2006). Detta handlar om 
att vi behöver kunna kritiskt granska och förhålla oss till information som ibland är 
föränderlig och tvetydlig och utifrån detta utveckla strategier för att agera/ handla. 
Hur ungdomar kan utveckla detta är beskrivet i Almers forskning (Almers, 2013), där 
personligt engagemang visade sig vara av stor betydelse för att utveckla 
handlingskompetens. Hur kan man då främja att eleverna utvecklar personligt 
engagemang i miljöfrågor?  

I detta avseende vänder vi oss till forskning som fokuserat emotioners roll för lärande 
i miljö och hållbarhets frågor. Här pekar den senaste forskningsöversikten i 
miljöutbildning vad gäller elevers lärandeerfarenheter (Dillon, Heimlich, & Kelsey, 
2013) på att emotionella och personliga aspekter är av betydelse för värdemässiga 
dimensioner av lärande i miljöfrågor. Att lära i naturen är sedan länge en 
dokumenterad undervisningsaktivitet som engagerar och utvecklar både kunskap och 



känsla (Brody, 2005). Att utomhuspedagogiska aktiviteter dessutom främjar ett 
miljövänligt agerande är också dokumenterat (Palmberg & Kuru, 2000). 
Upplevelsebaserade erfarenheter i naturmiljöer kan således vara ett sätt att närma sig 
både förståelse, miljöetiska reflektioner samt en vilja att agera i miljö och 
hållbarhetsfrågor (Jickling & Paquet, 2005; Nicol, 2013; Sandell & Öhman, 2010). 

Jag kommer nu vidare att presentera två studier som jag genomfört inom mitt 
doktorandprojekt. I mina studier av yngre skolelevers erfarenheter, förståelse och 
känsla för natur, miljö- och hållbarhetsfrågor har jag än mer i detalj undersökt dessa 
frågor. Angående betydelsen av att utveckla sambandsförståelse när dessa 
ämnesövergripande frågor aktualiseras visade eleverna i min studie på förståelse av 
enklare samband inom de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar 
utveckling. Svårast för eleverna var att relatera om och hur dessa tre aspekter hörde 
samman. Vidare svarade inte eleverna enbart med hjälp av faktakunskaper utan 
svaren var integrerade av deras känslor och värderingar. En intressant upptäckt var 
att de elever som beskrev högre förståelse av samband även uttryckte mer fasta 
värderingar i frågan. Dessutom kunde de elever som först sagt att de inte kunde något 
om detta ändå visa på förståelse när jag bad dem uttrycka sina känslor först. Av detta 
resultat drogs slutsatsen att förståelse och känsla samverkar på ett positivt sätt när 
eleverna skapar kunskap om miljö och hållbarhetsfrågor. När det gäller 
utomhusaktiviteter och meningsskapande i miljöfrågor visade resultatet på samband 
mellan dessa. De elever som värdesatte naturen högt uttryckte vidare också 
uppskattning av utomhusaktiviteter. Gemensamt för alla elever var att de menade att 
frågor om miljö och hållbar utveckling var väldigt viktiga frågor både för dem själva 
och att arbeta med i skolan (Manni, Ottander, Sporre, & Parchmann, 2013; Manni, 
Sporre, & Ottander, 2013).  

En viktig aspekt av mina forskningsstudier har varit att jag valt att undersöka 
elevernas erfarenheter och lärandeprocesser. Som jag inledningsvis sa kan det tyckas 
att det finns en mängd pedagoger som uppmärksammar miljöfrågor med stort 
engagemang, men den avgörande frågan måste trots allt vara på vilket sätt detta 
engagemang kan möjliggöra elevers lärande och meningsskapande. När jag besökte 
eleverna i deras skolor möttes jag ofta av kommentarer som: ”Nog har vi jobbat med 
de här frågorna, men ingen har tidigare frågat oss vad vi egentligen tycker!” Flera 
elever ville dessutom dröja sig kvar för att fortsätta prata med mig fast lektionen 
redan var slut. Detta tolkar jag som att det finns ett stort engagemang hos våra elever 
för miljö och hållbarhetsfrågor, något vi vuxna pedagoger måste ta tillvara genom att 
möta eleverna i deras frågor och för-förståelser. 

I min andra studie valde jag att följa en klass i deras dagliga skolarbete under en 
skoltermin. Jag ville nu än närmare undersöka elevernas processer av lärande och 
meningsskapande i miljö och hållbarhetsfrågor. Inför denna fallstudie gjordes ett 
antagande baserat på den tidigare undersökningen om att elevers erfarenheter, som 
visat sig vara av förståelse och känsla integrerade, kunde benämnas som aestetiska 
erfarenheter, eng. aesthetic experiences. Detta är ett begrepp som John Dewey 
använder för att beskriva en holistisk syn på vad det innebär att lära genom 
erfarenhet. Med detta menar han att vi bör förstå emotion och kognition som en 
integrerad del av vårt erfarande, som en del av våra normala processer av 
livserfarande. I studien undersöktes på vilket sätt elevers aestetiska erfarenheter kom 



till uttryck i deras processer av lärande. Fyra betydelsefulla delar blev genom detta 
synliggjorda: tidigare erfarenheter, direktrespons från miljö och artefakter i 
aktiviteter, social interaktion samt elevansvar, förtroende och självständighet. Detta 
resultat visar med andra ord direkt på olika delar i undervisnings- och 
lärandesituationer som hade stor betydelse för att eleverna kunde skapa mening och 
engagemang för undervisningsinnehållet om miljö och hållbar utveckling.  

Inledningsvis ställdes frågan ”Hur kan vi stödja elevers lärande i miljö och 
hållbarhetsfrågor?”. Genom att visa på forskningsresultat som både beskriver vad 
detta lärande kan handla om, samt vilka faktorer som kan bidra till att elever lär och 
skapar mening i en än större omfattning är frågan delvis besvarad. Som avslutning 
sammanfattas därför de faktorer som här påtalats för hur vi kan stödja elevernas 
lärande: 

• Förståelse av ämnesövergripande komplexa samband är viktigt men också 
svårt för många elever, varför detta bör prioriteras framför mer enskild 
ämneskunskap. 

• Miljö- och hållbarhetsfrågor kan synliggöras genom samtal kring de 
intressekonflikter som ofta är orsaken till många problem vi står inför idag. 

• Kritisk reflektion om orsaker och vägar framåt är av största betydelse för att 
eleverna utvecklar handlingskompetens. 

• Emotionella personliga erfarenheter har betydelse för att eleverna utvecklar 
engagemang i miljöfrågor. Naturmötet kan bidra till att emotionella 
erfarenheter blir möjliga och därigenom skapa engagemang. 

• Emotion och kognition, känsla och förståelse, är inte separerade i yngre 
elevers lärande och meningsskapande i miljö och hållbarhetsfrågor. Tvärtemot 
är dessa integrerade på ett positivt sätt för deras fördjupade kunskap och 
ställningstagande. 

• I de direkta aktiviteterna är det viktigt att eleverna får knyta an till sina 
tidigare erfarenheter, ge och få respons från omgivningen, samarbeta med 
andra samt få förtroende, ansvar och arbeta självständigt. 

• Skolelever finner att frågor om miljö och hållbar utveckling är viktiga och 
behöver därför bli bemötta med intresse, respekt och förtroende. Det är de 
som ska möjliggöra en hållbar framtid! 

 

Slutligen kommer vi trots allt inte ifrån att utbildning och lärande i miljö och 
hållbarhetsfrågor inte är som ”vanligt”, som vilket annat lärande som helst. Nej, jag 
vill påstå att det är något mera, något större som inte låter sig fångas i mätbara 
ramar, det är lärande för livet självt! 
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