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Sammanfattning 

Den svenska gymnasieskolans läroplan understryker att undervisning ska ge elever de väsentliga 

insikter som krävs för att förstå hur de själva kan främja en hållbar utveckling (Skolverket 2011: 7). 

Denna litteraturstudie syftar huvudsakligen till att undersöka huruvida implementeringen av 

utbildning för hållbar utveckling har främjat elevers förståelse för hållbar utveckling. Ett ytterligare 

delsyfte är att analysera deliberativa samtal som undervisningsmetod kopplat till hållbar utveckling. 

Syftet besvaras genom två preciserade frågeställningar.   

De vetenskapliga artiklar som används i denna studie riktar sig i synnerhet mot den svenska 

gymnasieskolans verksamhet och all insamlad data har analyserats genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Uppsatsen utgår ifrån teorin om deliberativa samtal som undervisningsmetod men 

tar också avstamp i den normativa, faktabaserade och pluralistiska lärandetraditionen.  

Studien visar att implementeringen av utbildning för hållbar utveckling inte har resulterat i att elever 

signifikant ökat sin förståelse för hållbar utveckling. Denna studie påvisar dock att det deliberativa 

samtalet kan bidra till elevers förståelse för hållbar utveckling i den bemärkelsen att det ökar elevers 

kommunikationsförmåga, förståelse för andras perspektiv och engagemang. Vidare visar studien att 

det deliberativa samtalet uppfyller många kriterier för den pluralistiska undervisningstraditionen. 

Detta indikerar att metoden kan bidra till en förståelse för hållbar utveckling och att den således kan 

vara ett alternativ vid undervisning för hållbar utveckling.  
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1. Inledning  

Fattigdomen i världen minskar, fler barn än någonsin har tillgång till utbildning och den globala 

hälsan ökar i alla delar av världen (Landin 2016: 24, 35, 40). Aldrig någonsin har världens länder 

genomgått en så snabbt omvälvande fas som förändrat och påverkat vårt sätt att leva på. Världen är 

bättre än vad många människor tror, men präglas likväl av en rad utmaningar (ibid: 17–25). 

Människor lever längre, reser och äter mer, får högre inkomster och konsumerar därför mer. Detta 

ökar trycket på planeten vi lever på. Dessa aspekter och den ekonomiska utvecklingen är givetvis 

ingenting som bör, ska eller kan stoppas (ibid: 83). Men konsekvensen av ett nytt levnadssätt blir att 

vi i takt med dessa förändringar måste lära oss att hantera de utmaningar som utvecklingen leder till. 

Detta genom att se till att inte skada omgivningen eller förvanska förutsättningarna för framtiden 

(ibid: 24–25, 86).  

I arbetet mot en gemensam framtid har Sverige sedan 2015, i likhet med FN:s generalförsamling, valt 

att gemensamt arbeta för att stödja en universell agenda som innefattar mål för en hållbar utveckling. 

Samtliga av FN:s medlemsländer måste nu verka för en fredlig utveckling hemma och utomlands, 

möjliggöra ekonomisk utveckling i mån av att motarbeta den globala fattigdomen samt förhindra en 

potentiellt förödande klimatpåverkan. De globala målen gäller alla människor som lever på jorden 

och med gemensamma krafter kan alla således också bidra till att realisera dem. En grundläggande 

faktor för detta är dock att alla ska veta om att målen finns (UNDP, United Nations Development 

Programme 2015).  

I Sverige har skolan pekats ut som en vital del i arbetet för hållbar utveckling och termen har kommit 

att känneteckna stora delar av ämnesdiscipliner i grund-och gymnasieskolan (Björneloo 2011: 48–

50). Inom den svenska skolan förespråkas ett holistiskt och pluralistiskt förhållningssätt, vilket 

kännetecknas av en ämnesövergripande helhetssyn, skapandet av diskussionstillfällen och utveckling 

av elevers handlingskompetens (Boeve-de Pauw 2015: 15 696). Inom den pluralistiska traditionen 

framhävs även deliberativa samtal som en möjlig pedagogisk metod för att främja elevers holistiska 

uppfattning gällande hållbar utveckling (Öhman 2008: 20–21). Undervisningsmetoden syftar till att 

främja elevers förmåga att kritisera traditionella uppfattningar och auktoriteter, kunna formulera 

kollektiv viljebildning samt lyfta fram olika synsätt och perspektiv; detta ska ske utan direkt 

lärarledning och genom respekt mellan alla deltagare (Englund 2007: 155–156).  

Utbildning för hållbar utveckling har dock visat sig komplext och FN:s målsättningar har varit 

problematiska att uppnå. Många av Sveriges kommuner saknar konkreta tillvägagångssätt och tydliga 

strategier för hur arbetet ska bedrivas (Spangenberg, Hylander, Lundmark & Vungi 2017: 15). Vidare 
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har medvetenheten kring hållbar utveckling, trots FN:s ambition, visat sig vara låg bland både elever 

och lärare i den svenska skolan. Den breda förhållning och den abstrakta formulering som hållbar 

utveckling inbegriper har resulterat i att elever har svårt att greppa ett holistiskt perspektiv, samtidigt 

som lärare har svårt att implementera det (SOU 2004:104: 13).  

Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract - sustainable 

development - and turn it into a reality for all the world’s people. (Kofi Annan, Förenta Nationerna 

2001) 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka huruvida implementeringen av utbildning för hållbar 

utveckling i den svenska gymnasieskolan främjat elevers förståelse för hållbar utveckling. Ett delsyfte 

är att analysera deliberativa samtal som undervisningsmetod kopplat till utbildning för hållbar 

utveckling.  

Uppsatsens frågeställningar är följande:  

● Hur har implementeringen av utbildning för hållbar utveckling främjat elevers förståelse för 

hållbar utveckling?  

● På vilka sätt kan deliberativa samtal bidra till elevers förståelse för hållbar utveckling? 

 

1.2 Studiens avgränsningar  

Studien avgränsas till att i första hand beröra den svenska gymnasieskolan och svensk 

undervisningskontext. Detta innebär följaktligen att uppsatsen tar avstamp i organisationer, lärare och 

elever inom den svenska gymnasieskolan. Hänsyn tas dock även till elever i årskurs 6–9, studenter 

vid högre utbildning samt utbildning utomlands. Detta på grund en avsaknad av befintlig forskning i 

en svensk kontext som rör gymnasieskolans aktörer kopplat till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Ingen avgränsning har gjorts gällande den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen av 

hållbar utveckling vilket innebär att uppsatsen således behandlar samtliga. Slutligen fokuserar 

uppsatsen på deliberativa samtal som undervisningsmetod i relation till hållbar utveckling och 

presenterar därmed inte andra deliberativa perspektiv och/eller synsätt.  

 

1.3 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel presenteras en övergripande bakgrund som placerar uppsatsen i avsett 

sammanhang. Vidare beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter i kapitel tre. Uppsatsens fjärde 

kapitel redogör fortsättningsvis för hur denna litteraturstudie har genomförts i egenskap av urval, 
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avgränsningar och analys med anknytning till studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel 

återfinns även en matris som ger en överskådlig blick av samtliga vetenskapliga artiklar till 

resultatkapitlet. Fortsättningsvis framställs uppsatsens resultat genom att presentera utvalda 

vetenskapliga artiklar i kapitel fem och därefter diskuteras det framkomna resultatet i kapitel sex. Det 

sjätte kapitlet ger även förslag på vidare forskning relaterat till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Slutligen behandlar kapitel sju uppsatsens slutsats. 
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2. Bakgrund  

Hållbar utveckling berör samtliga människor på jorden och världen är idag mer sammanflätad än 

någonsin. Varje individs livsstil och varje lands politiska beslut påverkar och påverkas av andra. 

Samtidigt hotar globala, existentiella utmaningar (SOU 2004:104: 33–34). I Sverige har skolan en 

central roll vid kunskaps -och informationsspridning i frågor som rör världsomfattande 

angelägenheter och hållbarhetsutveckling (ibid: 39–41). Men vad är egentligen hållbar utveckling 

och hur implementeras utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan?  

För att placera uppsatsen i avsedd kontext och för att den ska förstås i avsett sammanhang presenteras 

i följande kapitel en övergripande bakgrund. Detta innefattar bland annat historiska milstolpar 

gällande begreppet hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling. Kapitlet innefattar 

dessutom relevanta delar kopplat till hållbar utveckling ur den svenska gymnasieskolans 

styrdokument och begreppen holism och pluralism introduceras närmare. Till sist förklaras 

utmärkelser som framförallt svenska skolor med en explicit inriktning mot utbildning för hållbar 

utveckling kan erhålla.  

2.1 Historiska milstolpar  

Det var när Världskommissionen för miljö- och hållbar utveckling år 1987 skrev Brundtlandrapporten 

som begreppet hållbar utveckling preciserades. Rapporten definierar begreppet på följande vis: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present, without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” (World Commission on Environment and 

Development 1987: 87). 

Vid Rio-konferensen 1992 specificeras begreppet hållbar utveckling ytterligare, då FN antog det 

handlingsprogram som kom att kallas Agenda 21. Det som Agenda 21 betonar är ett nytt 

förhållningssätt i arbetet för en hållbar utveckling; vikten av nationellt, regionalt och lokalt samarbete. 

Målet var bland annat att arbeta för att motverka miljöförstöring, bristande demokrati och fattigdom 

(Förenta Nationerna 1992: 14). Inte långt efter skapandet av Agenda 21 betonade FN:s dåvarande 

generalsekreterare Kofi Annan världens kollektiva ansvar för att skapa en positiv världsutveckling. 

Detta fastställs genom åtta millenniemål vars främsta ändamål var att försvara världens fattiga och 

utsatta (UNDP u.å.).     

Några år senare, vid ett FN-toppmöte i Johannesburg, konstateras det att insatserna för hållbar 

utveckling kräver en helhetssyn ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (Björneloo 2011: 

26). Dessa perspektiv belyser olika dimensioner i förhållande till hållbar utveckling. Den ekologiska 

dimensionen åskådliggör klimatförändringar och hållbar urbanisering samt naturresurser såsom 
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agrikultur, biologisk mångfald, energi och vatten. Den sociala dimensionen behandlar bland annat 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och säkerhet samt interkulturell förståelse. Vidare belyser 

den ekonomiska dimensionen för hållbar utveckling fattigdomsbekämpning och marknadsekonomi, 

men även en rättvis fördelning av resurser (Unesco 2006: 18–21). 

Vid toppmötet i Johannesburg lyfts dessutom vikten av utbildning för hållbar utveckling. Här 

framställs utbildning, undervisning och lärande av FN:s generalförsamling som ofrånkomliga villkor 

i arbetet mot en hållbar framtid (ibid: 4). Med det som utgångspunkt formuleras ett införande av ett 

årtionde för utbildning för hållbar utveckling - the Decade of Education for Sustainable Development. 

Detta realiseras mellan 2005–2014 och verkställs för att understryka vikten av att de åtgärder som 

genomförs i arbetet med hållbar utveckling grundar sig i att alla människor, både i nutid och framtid, 

ska få en bra livskvalitet (ibid: 13).  

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) får i enlighet med denna resolution 

som uppdrag att ta fram grundläggande kriterier för hur utbildningen ska gå till. Ett år senare, i Kiev 

2003, enas världens miljöministrar i Förenta Nationerna om ett antal nyckelprinciper gällande 

utbildning för hållbar utveckling. Dessa principer handlar bland annat om att utbildningen ska 

kännetecknas av kritiskt tänkande och reflektion, den ska vara holistisk och sträcka sig över flera 

ämnen samt innefatta den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen. Vidare ska 

undervisningen vara värdegrundad och genomföras så att elever får chans att delta i beslutsfattande 

(SOU 2004:104: 41–43).  

År 2015 övergick arbetet för hållbar utveckling från att definieras utifrån milleniemålen till att 

karaktäriseras av de globala målen, Agenda 2030. Dessa mål har som syfte att förbättra världen och 

innebär att FN har satt upp en plan för hur klimatet ska räddas, hur fred ska uppnås, hur fattigdomen 

ska utrotas och hur det ojämlika samhället ska bekämpas. Genom Agenda 2030 och dess 17 globala 

mål, 169 delmål och 230 globala indikatorer framställs ett helhetstänkande gällande arbetet för hållbar 

utveckling, då målens yttersta syfte är att världen ska ta ett gemensamt ansvar för de problem som 

uppstått (Förenta Nationerna 2015: 6).  

2.2. Utbildning för hållbar utveckling och den svenska gymnasieskolans styrdokument  

I arbetet för hållbar utveckling framställs skolan som en drivande funktion för att möjliggöra 

implementeringen av målsättningarna från Agenda 21 och Agenda 30 (Unesco 2005: 4). Vidare ses 

lärande som en förutsättning för att människan ska kunna hantera de framtida utmaningar som 

hållbarhetsbegreppet innefattar. Trots att hållbar utveckling är ett diffust undervisningsfält och 

definieras olika beroende på institution och situation, i både teori och praktik, så har lärare samt skolor 
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ett ansvar att möjliggöra ett livslång lärande i kontext till hållbar utveckling (Björneloo 2011: 12). 

Den övergripande målsättningen från FN:s decennium för utbildning för hållbar utveckling lyder: 

The overall goal of the DESD [Decade of Education for Sustainable Development] 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 2006: 4) 

Fortsättningsvis, i FN:s globala mål nummer fyra “god utbildning för alla” och i dess delmål 4.7, står 

det specifikt om att lärande för hållbar utveckling ska:  

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja 

en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap 

samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. (UNDP 2015: 

delmål 4.7)  

Dessa målsättningar sätter krav på att utbildningsväsendet aktivt arbetar mot att främja elevers olika 

kognitiva förmågor, i syfte att understödja fredliga mellanmänskliga relationer, demokratiska 

värderingar och ett hållbart förhållande mellan ekonomi och miljö (Unesco 2005: 4). Begreppet 

hållbar utveckling återkommer även i gymnasieskolans läroplan där målsättningen gällande 

utbildning för hållbar utveckling, utifrån miljöperspektivet, formuleras på följande vis:  

[...] undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig 

miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhåll-ningssätt till de övergripande och globala 

miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket 2011: 7) 

Utöver detta så lyfts även ett internationellt och ett etiskt perspektiv fram i läroplanen för 

gymnasieskolan. Begreppet hållbar utveckling speglas på så sätt att skolan genom globala 

sammanhang ska möjliggöra ett bildande av internationell solidaritet. Skolan ska även främja 

elevernas förmåga att agera ansvarsfullt och möjliggöra personliga ställningstaganden i relation till 

etiska aspekter (Skolverket 2011: 7). Att hållbar utveckling finns med i den övergripande läroplanen 

för gymnasieskolan resulterar i att den är obligatorisk för samtliga program och ämnen. 

Gymnasieskolan har således utifrån dessa kriterier en skyldighet att i undervisningen främja elevers 

förmåga att skapa en förståelse för ämnesinnehållet och dess innebärande relation till hållbar 

utveckling (ibid: 9–10). 

Begreppet hållbar utveckling har dock i undervisningssammanhang blivit kritiserat för att vara vagt 

och således komplicerat att implementera. En anledning är att begreppet innefattar människans behov 

i både nutid och framtid, vilket i sin tur varierar kraftigt mellan olika individer och samhällen. 

Människans behov kan tolkas som grundläggande behov såsom mat och vatten, likväl som det kan 

tolkas att en familj behöver två bilar för att ta sig till arbetet. När lärare ska planera sina lektioner 

finns det därför många frågetecken gällande vad människor faktiskt är i behov av (Björneloo 2011: 
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12). En annan orsak till att begreppet kritiserats är att lärare i den svenska gymnasieskolan ska 

undervisa för en hållbar utveckling. Prepositionen för har i sammanhanget anklagats för att inkludera 

normerande ställningstagande i förhållande till demokratisk undervisning. Här råder det dock inte 

konsensus då detta även tolkas som ett verktyg för att få ungdomar att engagera sig i en hållbar 

samhällsutveckling (ibid: 17).  

Denna uppsats kommer vidare att koncentreras till implementeringen av utbildning, undervisning och 

lärande för hållbar utveckling inom i synnerhet den svenska gymnasieskola. Utbildning för hållbar 

utveckling används i denna uppsats som ett generellt begrepp och används därför i varierande 

sammanhang. Undervisning för hållbar utveckling syftar till just undervisning som genomförs av 

lärare i eller utanför klassrumsmiljö och lärande för hållbar utveckling riktar sig mot det lärande som 

sker hos elever vid utbildning eller undervisning för hållbar utveckling.  

2.2.1 En Skola för hållbar utveckling  

Inom det svenska utbildningssystemet karakteriseras vissa skolor av ett integrerat arbete som rör 

hållbar utveckling. Sådana skolor har möjlighet att ansöka om att erhålla utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling som ett kvitto på att undervisningen präglas av hållbar utveckling. För att få 

utmärkelsen krävs det att undervisningen kännetecknas av ämnesövergripande samarbeten runt 

miljömässiga, sociala och ekonomiska frågeställningar i undervisningen. Dessa skolor ska dessutom 

inkorporera demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt och varierande pedagogiska metoder, 

men också präglas av elevers delaktighet och inflytande (Skolverket 2018).  Skolor kan även erhålla 

certifieringen Grön Flagg genom att möta kriterier för långsiktigt arbete som är uppsatta av stiftelsen 

Håll Sverige Rent, eller Blå Flagg som är en internationell miljöutmärkelse (Björneloo 2011: 52–54). 

Skolor som formulerar officiella riktlinjer i handlingsplaner och pedagogiska ramverk gällande 

utbildning för hållbar utveckling benämns internationellt som ESD-skolor, där förkortningen ESD 

innebär Education for Sustainable Development. Begreppet agerar även som ett generellt uttryck för 

eko-skolor eller gröna skolor (ibid: 37–39). Termen ESD åskådliggör följaktligen inte endast ett 

ställningstagande, utan i ESD-skolorna måste även “handlingarna styrk[a] lärandet” (ibid: 39).   

Svenska skolor som aktivt implementerar uppsatta kriterier för pedagogisk ledning och bedriver 

pedagogiskt arbete kopplat till hållbar utveckling kommer i denna uppsats fortsättningsvis att 

benämnas som ESD-skolor. Skolor som inte implementerar explicit pedagogisk ledning och arbete 

för hållbar utveckling kommer gå under namnet referensskolor (REF-skolor).  
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2.3 Holism, pluralism och den svenska skolan  

Två begrepp starkt centrerade kring utbildning är innehåll och pedagogik. Dessa tar dock ny form 

inom området för hållbar utveckling. Här används istället begreppen holism och pluralism, där holism 

representerar innehåll och pluralism representerar pedagogik. Holism och pluralism är komplicerat i 

avseendet att det inom kontexten för hållbar utveckling kan betraktas som en oskiljaktig enhet, vilket 

dock inte alltid är konstant. Det är däremot nödvändigt att separera dessa för att kunna specificera 

dess innebörd (Boeve-de Pauw 2015: 15 696).  

Begreppet holism inom utbildning för hållbar utveckling innebär att området är tvärvetenskapligt och 

därför täcker in flera vetenskapsgrenar. Detta multipla begrepp innefattar dels dåtid, nutid och 

framtid, dels de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Begreppet 

innefattar även hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå (ibid: 15 696). Att området är 

tvärvetenskapligt innebär därför att flera perspektiv ska tas i beaktning gällande frågor om till 

exempel klimatförändringar, konsumtion och fattigdom. Det holistiska perspektivet ska enligt 

läroplanen för gymnasieskolan ge elever möjlighet att få överblick och sammanhang. Eleverna ska 

även få de förutsättningar som krävs för att se samband samt möjlighet att tillämpa kunskaper och 

reflektera över erfarenheter (Skolverket 2011: 8).  

Pluralism som begrepp inom utbildning för hållbar utveckling ser till själva processen inom 

undervisning och tar hänsyn till utveckling av elevers handlingskompetens. Pluralism som 

undervisningsmetod har ett elevcentrerat, progressivt tillvägagångssätt. Fokus läggs på elevens 

deltagande i beslutsfattande, kritiskt tänkande och värden med syfte att utveckla elevers kompetens 

kring att själva kunna agera för en hållbar utveckling (Boeve-de Pauw 2015: 15 696). Skolverket 

redogör för att en grundläggande faktor för begreppet pluralism är skapandet av heterogenitet i 

elevernas diskussioner. Detta uppnås genom att skapa diskussionstillfällen där eleverna känner att det 

inte bara finns ett svarsalternativ på en frågeställning. På detta sätt ska en mångfald av elevers åsikter 

vara i fokus och undervisningen ska uppmuntra meningsskiljaktigheter, olika åsikter och perspektiv 

(Lundegård 2018: 2). 

När pluralism och holism förenas innebär det att den ekologiska, ekonomiska och sociala 

dimensionen ska integreras och utgöra ett samspel inom undervisning för att skapa en global hållbar 

utveckling. Därutöver ska lärare lyfta fram ett helhetsperspektiv på de frågeställningar som behandlas 

(SOU 2004:104: 33–34). Detta ska således bidra till elevernas kunskapsutveckling men även träna 

eleverna i att fatta såväl individuella som kollektiva beslut (Lundegård 2018: 10).  
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3. Teoretiska perspektiv  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Med avstamp i den faktabaserade, normativa och pluralistiska lärandetraditionen 

presenteras olika synsätt gällande hur utbildning för hållbar utveckling kan genomföras. Vidare 

introduceras det deliberativa samtalet som lärandeteori. 

3.1 Tre olika lärandetraditioner i en svensk kontext  

Den faktabaserade, normativa och pluralistiska lärandetraditionen utgör olika synsätt på undervisning 

och härleder till olika pedagogiska metoder i förhållande till hur hållbar utveckling skall förmedlas 

till elever (Rudsberg & Öhman 2010: 96). Den faktabaserade traditionen bygger på idén om att 

kunskapsförmedling av forskning, fakta och modeller enskilt kan bygga frågeställningar gällande 

problematik inom hållbar utveckling. Eleverna ska lära sig relevant fakta för att slutligen kunna 

tillämpa en vetenskaplig diskurs i utbildningssammanhang. Den normativa traditionen belyser istället 

förmedlandet av värdebaserad undervisning. Elever skall ta del av den vetenskapliga konsensus som 

samhällets representanter och experter anlagt, med syftet att forma elevers framtida attityder och 

beteende i en enhetlig riktning. Målet är att lära elever nödvändiga ståndpunkter i relation till 

frågeställningen om hållbar utveckling och genom lärda attityder förändra deras handlingssätt. Till 

sist baseras den pluralistiska traditionen på tillämpningen av olika perspektiv, åsikter och värderingar 

i förhållande till hållbar utveckling. Metoden syftar till att främja den demokratiska diskursen i 

relation till olika frågeställningar och målet är att försöka hitta gemensamma svar, alternativt 

erkännande av motstridiga ståndpunkter. Ambitionen är även att individer skall lära sig att kritiskt 

analysera ståndpunkter samt, genom en demokratisk diskurs, kunna formulera egna eller 

gemensamma lösningar på problem (ibid: 97).  

Den pluralistiska lärandetraditionen framställs av Öhman (2009) som fördelaktig i den mening att 

elever får möjlighet till kritiskt tänkande och individuellt perspektivtagande i högre grad än i de 

normerande förhållningssätten. Således strävar den pluralistiska lärandetraditionen efter att undvika 

den indoktrinering som undervisning för hållbar utveckling kritiserats att kunna föranleda (6–7). 

Skolverket (2001) redovisar i en undersökning som är baserad på 568 lärares svar, att den normativa 

undervisningstraditionen är förankrad hos ungefär hälften av respondenterna (51%), medan den 

faktabaserade undervisningstraditionen förekommer hos 14% av de svarande. Enbart en tredjedel av 

respondenterna ansåg sig använda den pluralistiska traditionen (Skolverket 2001a, refererad i 

Rudsberg & Öhman 2010: 96–97). 
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3.2 Deliberativa samtal  

Deliberativa samtal har inom den pluralistiska lärandetraditionen framställts som ett användbart 

pedagogiskt verktyg och en didaktisk konstruktion (Englund 2007: 147). Deliberativa samtal 

presenteras närmare som en pedagogisk metod som kan främja ett holistiskt perspektiv på frågor i 

relation till de olika dimensionerna inom hållbar utveckling (Öhman 2008: 20–21). Deliberativa 

samtal används i utbildningssyfte, vanligen vid klassrumsundervisning, där elever med olika kunskap 

och kapacitet får chans att mötas (Englund 2006: 506–507). Metoden uppmuntrar en öppen diskurs 

och har därigenom som avsikt att stärka deltagarnas kommunikativa och resonerande förmågor 

(Englund 2007: 313–314).  

Deliberativa samtal har ingen allmän begreppsbestämning och definieras därför på varierande sätt. 

Karaktäristiska drag för deliberativa samtal är: 

            a) där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme   

b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bl.a. om att lära sig lyssna 

på den andres argument 

c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone komma till 

temporära överenskommelser (även om icke-överensstämmelse föreligger) 

d) där auktoriteter / traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive att belysa 

olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren.  

(Englund 2007: 155–156)  

Sammantaget innebär det deliberativa samtalet att alla perspektiv och åsikter i en viss fråga ska kunna 

förmedlas och diskuteras. Detta ska sedan resultera i att alla beslut blir noggrant överlagda och 

förhoppningen är att det även ska generera en överenskommelse (Englund 2006: 506–507). 

Betydelsen av att alla parter respekteras understryks även om detta förhindrar aktörernas förmåga att 

nå konsensus. Det ska då istället ses som en möjlighet att konstatera att en överenskommelse inte 

kunde nås, men också som en möjlighet hitta nya infallsvinklar (Englund 2007: 156).  

Ovanstående definition av deliberativa samtal har beröringspunkter med material producerat av 

Skolverket. År 1999 presenterade Skolverket deliberativa samtal som ett möjligt pedagogiskt verktyg 

i relation till värdegrundsarbetet. Målet var att förankra elevers förmåga att kunna framföra olika 

åsikter och värderingar (Englund 2015: 53). Begreppet deliberativa samtal konkretiseras av 

Skolverket som ”en strävan efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka 

argument och värdera, samtidigt som att det finns en kollektiv strävan efter att finna värden och 

normer som alla kan enas om” (Skolverket Dnr 2000: 1613: 6, refererad i Englund 2000: 5). Trots att 
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det finns argument för att deliberativa samtal kan kontribuera till meningsskapande och 

kunskapsbildande i flertalet skolämnen, så har synsättet förlorat inflytande i det svenska skolsystemet. 

I relation till en alltmer resultatorienterad skolstruktur så bedöms metoden vara komplicerad att 

implementera i dagens skola (Englund 2006: 505–506; Englund 2015: 54).  
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4. Metod  

Det är möjligt att genomföra en litteraturstudie på flera olika vis. I denna uppsats har en systematisk 

litteraturstudie genomförts för att identifiera samband och teman från relevanta studier som tidigare 

framställts (Barajas, Forsberg, Wengström 2013: 25–28). Detta kan dock inte anses som en 

fullständig sådan eftersom all tillgänglig forskning inom området inte presenteras (ibid: 31). Denna 

uppsats har genomförts med anknytning till dess syfte och frågeställningar och i detta kapitel 

presenteras tillvägagångssätt gällande insamling av litteratur, urval, metodkritik och analysmetod. 

Kapitlet innehåller även en matris över samtliga vetenskapliga artiklar till resultatkapitlet. 

4.1 Insamling av litteratur  

Två metoder har använts vid insamlandet av litteratur, dels manuell sökning, dels databassökning 

(Barajas, Forsberg, Wengström 2013: 74). Manuell sökning innebär exempelvis att leta efter relevant 

forskning från referenslistor i artiklar som berör det valda problemområdet och databassökning 

innebär att söka litteratur via databaser (ibid: 75). Båda dessa metoder har använts men för uppsatsens 

valda problemområde har dock databassökning visat sig vara mest givande. I största möjliga mån har 

detta gjorts genom att söka i databaserna UniSearch och ERIC som finns tillgängliga via Linköpings 

Universitetsbibliotek. Som komplement har även Google Scholar använts som inspirationskälla och 

NSD:s Database som en ytterligare försäkran gällande huruvida de vetenskapliga artiklarna är 

granskade, alltså peer reviewed. Det har även varit möjligt att realisera en effektiv databassökning 

genom vägledning från anställda på Linköpings Universitetsbibliotek.  

De sökord som initialt användes vid databassökningar togs i det allra första skedet fram genom att 

läsa allmän forskningsöversikt i relation till hållbar utveckling samt genom att bryta ner uppsatsens 

frågeställningar i potentiella sökord. Inledningsvis användes svenska sökord såsom “hållbar 

utveckling”, “gymnasieskolan” och “deliberativa samtal”. Detta visade sig snabbt vara alldeles för 

smalt och därefter togs beslutet att endast försöka finna litteratur med hjälp av engelska sökord. De 

sökord som denna litteraturstudie tar avstamp från blev således: “sustainable development”, 

“pedagogical methods”, “education”, “social science”, “secondary school”. Dessa ord, fristående 

eller i olika kombinationer, genererade dock antingen för få relevanta artiklar i relation till uppsatsens 

syfte och frågeställningen eller i hundratals irrelevanta vetenskapliga artiklar. Efter att ha läst ett antal 

av dessa och därav fått en större överblick av den vetenskapliga litteratur som fanns tillgänglig 

adderades sökorden: “consciousness”, “holistic approach”, “ESD implementation”, “deliberation”, 

“dimensions” och “secondary school”. Olika sammansättningar av dessa ord och ordkombinationer, 

i samband med att en varierad användning av de booleska operatorerna “AND” och “OR”, genererade 
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ett mindre antal relevanta artiklar (Petticrew & Roberts 2006: 81). De avgränsningar och det urval 

som sedan genomfördes presenteras i efterföljande avsnitt.  

4.2 Litteraturavgränsning  

Denna litteraturstudie är en konsumtionsuppsats vilket innebär att “skapa nya helheter utifrån 

befintliga forskningsresultat” (Forsberg & Lundgren 2006: 55). Denna studie baseras därför endast 

på skriftligt material. Vidare är uppsatsens syfte och de frågeställningar som preciserar syftet i första 

hand riktat mot en svensk kontext. I denna uppsats behandlas därför framförallt vetenskapliga artiklar 

som undersökt den svenska skolan. I andra hand har artiklar från andra länder valts för att fylla en 

vetenskaplig funktion eftersom nationell forskning inom området för svensk undervisningskontext 

och deliberativa samtal vid genomförd litteratursökning varit begränsad. Uppsatsens syfte och 

frågeställning riktas mot ungdomar i åldern 13–19 år samt lärare och skolor på gymnasienivå. Av 

denna anledning har artiklar som avser högstadie/gymnasieelever, gymnasielärare och 

gymnasieskolor främst valts. Uppsatsen tar dock, på grund av begränsad tillgång till forskning kopplat 

till studiens syfte och frågeställningar, också hänsyn till litteratur som behandlar elever och studenter 

i både äldre och yngre åldrar samt lärare och organisationer inom såväl lägre som högre discipliner.  

Den litteratur som studien baseras på är skriven på svenska och/eller engelska då det är de språk som 

författarna till denna uppsats behärskar på avancerad nivå. Vidare har målsättningen vid sökprocessen 

varit att hitta så samtida litteratur som möjligt med anledning av att uppsatsen ska präglas av en 

framåtsyftande karaktär inom det samhälls- och utbildningsvetenskapliga fältet. Studien ser till 

nationell såväl som internationell forskning och placeras i en utbildningsvetenskaplig kontext. 

Fortsättningsvis har uppsatsens resultatkapitel endast tagit hänsyn till artiklar som blivit vetenskapligt 

granskade (peer reviewed). Dessa artiklar har, då de blivit publicerade i akademiska journaler, 

genomgått en omfattande kvalitetsbedömning vilket i sin tur ökar studiens legitimitet (Barajas, 

Forsberg, Wengström 2013: 70, 114–116). Relevant litteratur för studiens bakgrund består däremot 

av webbsidor samt andra otrycka/trycka källor.  

Slutligen så har det inte genomförts avgränsningar gällande varken kvalitativa eller kvantitativa 

forskningsansatser (ibid: 51–59). Detta har varit ett medvetet beslut då vetenskapliga artiklar av 

varierande karaktär kan vara av betydelse för att besvara studiens syfte och frågeställning. Trots detta 

resulterade litteratursökningen emellertid enbart i en vetenskaplig artikel av kvalitativ karaktär och 

resterande i kvantitativ forskning. Dessa har sedan använts i uppsatsens resultatavsnitt och 

efterföljande diskussion.  
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4.3 Urval  

Studien berör utbildning i relation till undervisning för hållbar utveckling samt deliberativa samtal 

som undervisningsmetod. Då de sökord som initialt valdes kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar var relativt breda genererade det i en stor mängd vetenskapliga artiklar. När fler 

sökord lades till resulterade det i ett färre antal artiklar och dess relevans för denna uppsats behövde 

undersökas. Det har vidare funnits en systematik vid valet av artiklar till uppsatsens resultat. 

Vetenskapliga artiklar som hamnat högt upp i sökmotorernas träfflista och som ansågs vara relevanta 

har lästs. Hänsyn har därefter tagits till de funna artiklarnas titlar och sammanfattningar, men det har 

inte inneburit att texter sållats bort enbart på grund av det. En stor mängd litteratur har även granskats 

ingående för att säkerställa huruvida de behandlar det ämne som eftersökts.  

Då forskningsfältet, kopplat till undervisning för hållbar utveckling, visat sig vara omfattande har 

vissa texter sållats bort enbart på grund av att de inte direkt korrelerar med uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Det innebär dock inte att dessa ignorerats, men att forskningsfältet varit för brett för 

att bearbetas i denna konsumtionsuppsats. Vid sökning efter vetenskapliga artiklar som behandlar 

deliberativa samtal har en stor mängd forskning som berör andra deliberativa perspektiv funnits. 

Dessa har dock valts bort medvetet eftersom de inte berör uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Det urval som kommer att användas i uppsatsen består av sju kvantitativa vetenskapliga studier samt 

en kvalitativ studie som samtliga har flera beröringspunkter med uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

4.4 Matris över valda artiklar  

I nedanstående matris presenteras samtliga vetenskapliga artiklar som uppsatsens resultatkapitel och 

efterföljande diskussion baseras på. I matrisen illustreras de utvalda artiklarnas författare samt det år 

som de publicerades. Vidare presenteras det land som artikeln avser att undersöka, vilken målgrupp 

artikelförfattarna haft samt deltagarantal. I matrisens sista kolumn finns forskarnas metoder 

presenterade.    

 

Författare Land Målgrupp (Antal) Metod 

Andersson, K. 
(2015) 

Sverige Gymnasieelever år 1 
(230 elever & sex lärare/Författarna anger ej antalet 

deltagande skolor) 

Enkätundersökning/ 
Observationsstudie 
Kvantitativ metod 

Berglund, T., Gericke, N., Chang 

Rundgren, S.-N. 
(2014) 

Sverige Gymnasieelever år 3 
(638 elever från både ESD/REF-skolor/Författarna anger 

ej antalet deltagande skolor 

Enkätundersökning 
Kvantitativ metod 

Borg,C., Gericke, N., Höglund, 

H.O., Bergman, E. 
(2012) 

Sverige Gymnasielärare 
(3229 lärare/224 skolor) 

Enkätundersökning 
Kvantitativ metod 

Borg, C., Gericke, N., Höglund, 

H.O., Bergman, E. 
(2014) 

Sverige Gymnasielärare 
(3229 lärare/224 skolor) 

Enkätundersökning 
Kvantitativ metod 

Drury, S. A. M. 
(2015) 

USA Manliga studenter på högskola mellan 19–24 år 
(22 studenter/En högskola) 

Enkätundersökning 
Kvalitativ metod 

Latimer, C., Hempson, K 
(2012) 

USA Studenter på högskola under 25 år 
(102 studenter/Författarna anger ej antalet deltagande 

skolor) 

Enkätundersökning/ 
Litteraturstudie 

Kvantitativ metod 

Mogren, A., Gericke, N., Scherp, 

H.-Å. 
(2018) 

Sverige Gymnasieskolans organisation 
(263 lärare/ 8 ESD-skolor,12 REF-skolor) 

Enkätundersökning 
Kvantitativ metod 

Olsson, D., Gericke, N., Chang 

Rundgren, S.-N. 
(2016) 

Sverige Årskurs 6 och 9 
(1773–1775 elever/18 ESD-skolor, 18 REF-skolor) 

Enkätundersökning 
Kvantitativ metod 

 
Figur 1. En överblick av samtliga valda vetenskapliga artiklar.  

 

4.5 Analysmetod  

Matrisen ovan ger en överskådlig blick av de vetenskapliga artiklar som uppsatsen baseras på. Vid 

databearbetningen har en kvalitativ analys varit vägledande för att strukturera och klassificera 

samtliga artiklar inför resultatkapitlet (Larsson 1986: 12). Den analysprocess som skett efter att 

relevant forskning valts ut är att den tematiseras i flera steg. I första hand undersöktes artiklarnas 

övergripande essens. I andra hand konkretiserades tematiska områden inom de vetenskapliga 
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artiklarna. Här påträffades olika perspektiv inom utbildning för hållbar utveckling såsom 

undervisning på organisationsnivå, lärarnivå och elevnivå. I anslutning till detta uppmärksammades 

även flertalet undervisningsmetoder och undervisningstraditioner som också gick att särskilja från 

varandra. Här valdes pluralism som fokusområde i allmänhet och deliberativa samtal som kategori i 

synnerhet. Valet föreföll nödvändigt då en avgränsning för att precisera uppsatsens syfte och 

frågeställning behövde göras. Detta innebär inte att andra undervisningstraditioner och 

undervisningsmetoder har negligerats men att extra ansträngningar gjorts för att hitta vetenskaplig 

litteratur som undersöker pluralism och deliberativa samtal i relation till hållbar utveckling.  

I tredje hand undersöktes kvalitativa skillnader. Detta innebär att undersöka och kategorisera olika 

och tydligt skilda uppfattningar inom ett visst område (ibid: 20). I relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar var den mest prominenta kvalitativa skillnaden således hur utbildning för hållbar 

utbildning har implementerats i REF och ESD-skolor. Samtidigt undersöktes likheter mellan de 

utvalda artiklarna för att på så sätt klassificera dem ytterligare. Den mest framträdande likheten som 

hittades var lärare samt elevers kännedom och osäkerhet gällande de tre dimensionerna för hållbar 

utveckling. Följaktligen delades de vetenskapliga artiklarna in i ytterligare kategorier. De delades upp 

beroende på dess tema, varierande eller liknande uppfattningar i relation till identifierade perspektiv 

samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Varje steg i denna analysprocess har dock präglats av 

kritiskt tänkande och noggrant övervägande. Det innebär att samtliga kategorier har vägts mot 

varandra och gradvis korrigerats för att undvika förhastade slutsatser (ibid: 31–32). Efter 

genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen blev således utfallet att de vetenskapliga 

artiklarna slutligen in i två huvudkategorier med två respektive tre underkategorier:  
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      Figur 2: De kategorier som framkom av innehållsanalysen 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Uppsatsens validitet och reliabilitet påverkas av den metod som använts och de artiklar som valts. 

Validitet undersöker om studier faktiskt mäter det som de är avsedda att mäta och reliabilitet rör 

pålitlighet, vilket betyder att studien ska kunna återupprepas och generera i samma resultat (Bryman 

2018: 207–213). Flera av de presenterade artiklarna har använt sig av för -och eftertest alternativt 

testgrupper för att undersöka korrelationen mellan dessa. Detta ökar de behandlade studiernas 

stabilitet och således deras reliabilitet (ibid: 207). Majoriteten av mätningarna i de vetenskapliga 

artiklarna baserades dock på stratifierade slumpmässiga alternativt slumpmässiga urval vilket kan ha 

påverkat artiklarnas validitet (ibid: 209–211). Denna litteraturstudies validitet och reliabilitet är 

följaktligen beroende på det urval som genomförts. De artiklar som uppsatsen tar avstamp i har flera 

beröringspunkter med syfte samt frågeställningar och besvarar slutligen dessa. Detta innebär 

följaktligen att de är reliabla till denna uppsats.  

Vidare beskrivs genomförandet av denna uppsats i metodkapitlet och detta ökar studiens 

tillförlitlighet. Litteraturstudiens validitet påverkas dock av att utbildning för hållbar utveckling är en 

universell process som berör alla människor som lever på jorden. Detta ökar komplexiteten gällande 

huruvida karakteriseringen av utbildning för hållbar utveckling samt deliberativa samtal är 

representativ och faktiskt speglas på ett giltigt sätt (ibid: 210).  
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5. Resultat  

I följande kapitel presenteras uppsatsens resultat. Det innebär att samtliga artiklar från avsnitt 4.4, 

som tematiseras enligt en kvalitativ analys, behandlas. Resultatet vilar därmed på sammanlagt åtta 

vetenskapliga artiklar som delats in i två övergripande kategorier kopplade till uppsatsens syfte och 

frågeställningar: Den svenska skolan - utbildning för hållbar utveckling och Deliberativa samtal 

som undervisningsmetod. Dessa kategorier är sedan indelade i ett flertal underkategorier (se figur 

2).  

5.1 Den svenska skolan – utbildning för hållbar utveckling  

Utbildning, undervisning och lärande framställs i uppsatsens bakgrund som grundläggande faktor för 

att uppnå en hållbar utveckling som gynnar alla. Då uppsatsen syftar till att undersöka 

implementeringen av hållbar utveckling i den svenska gymnasieskolan presenteras i detta kapitel 

forskning som dels berör undervisning för hållbar utveckling, dels lärare och elevers kännedom om 

de tre dimensionerna för hållbar utveckling. 

5.1.1. Att undervisa för hållbar utveckling i den svenska skolan  

Borg, Gericke, Höglund & Berglund (2012) genomför en enkätstudie vars syfte är att undersöka 

huruvida gymnasielärares förmåga att implementera ett holistiskt perspektiv av utbildning för hållbar 

utveckling (ESD) påverkas av de ämnen som läraren undervisar i (191). Resultatet visar att 79% av 

de lärare som deltar i studien anser att hållbar utveckling är relevant för deras ämnesområde. 

Artikelförfattarna belyser dock att det finns skillnader beroende på vilken ämnesdisciplin som 

respondenterna tillhör och åskådliggör en differens mellan språklärare och samhällslärare. Av de 

lärare som undervisar i samhällskunskap anser 90 % att hållbar utveckling är en essentiell del av 

undervisningen. Detta jämför författarna sedan med språklärare där 55 % av de svarande anser hållbar 

utveckling som en viktig del i deras undervisning (ibid: 199). Borg et al. (2012) redogör vidare i 

artikeln för att 90 % av de deltagande lärarna har en positiv inställning till att undervisa om hållbar 

utveckling men att 55 % generellt har svårt att implementera det i sin undervisning. En anledning 

som framförs är att lärarna inte känner att de har tillräckligt med stöd från skolledningen i deras arbete 

gällande utbildning för hållbar utveckling (ibid: 198). 

Mogren, Gericke & Scherp (2018) synliggör denna problematik i en kvantitativ studie som syftar till 

att mäta relationen mellan en skolas organisation och kvaliteten av det pedagogiska arbetet. 

Författarna undersöker om organisatoriskt arbete som bedrivs på skolor med en ESD-profil kan 

främja implementeringen av utbildning för hållbar utveckling jämfört med REF-skolor (9). Skolorna 
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med en ESD-profil är uppdelade i två olika kategorier: stipendieskolor och tvärvetenskapliga skolor. 

Stipendieskolorna beskrivs av Mogren, Gericke & Scherp som skolor där utbildning för hållbar 

utveckling implementeras genom tydliga mål och en hierarkisk skolorganisation. Tvärvetenskapliga 

skolor beskrivs istället som skolor där arbetet med hållbar utveckling präglas av en kontinuerlig 

förändring (ibid: 7–8). Författarna mäter lärares inställning på fyra valda områden: en holistisk syn, 

rutin och struktur, praktiskt pedagogiskt arbete och professionell kunskap (ibid: 11–12).  

Mogren, Gericke & Scherp belyser att lärare på skolor med en explicit ESD-profil rankar 

organisationens rutin, struktur och professionella kunskap högre än vad jämförande lärare på REF-

skolor gör. Vidare presenterar artikelförfattarna även att den holistiska synen är signifikant högre på 

ESD-skolor än på REF-skolor (ibid: 15). Detta kan dock enligt författarna bero på att skolor med en 

aktiv ESD-profil generellt präglas av en mer omfattande holistisk syn än jämförbara REF-skolor. 

Studien belyser även skillnader inom skolor med en aktiv ESD-profil. På stipendieskolor rankar lärare 

struktur och rutin högst, och på tvärvetenskapliga skolor anses professionell kunskap och holism vara 

viktigast. Detta innebär enligt författarna att den interna organisationen i högre utsträckning är i fokus 

på tvärvetenskapliga skolor (ibid: 17–18). 

Genom sitt resultat visar Mogren, Gericke & Scherp (2018) att organisationen på skolor med en ESD-

profil har god möjlighet att stötta lärares pedagogiska arbete. De har även en hög kvalitet i 

utvecklingsarbete samt stöttar lärares möjligheter att arbeta med praktisk undervisning (ibid: 15). 

Jämförelsevis så belyser artikelförfattarna att REF-skolorna inte har samma förmåga att från en 

organisatorisk nivå stötta lärare i deras arbete. Studiens resultat framställer emellertid att det finns en 

stor variation mellan de olika ESD-skolornas resultat och författarna påpekar att studiens omfattning 

förhindrar konkreta slutsatser av resultatet (ibid: 17). Författarna understryker dock vikten av en 

pluralistisk syn inom skolorganisationen då de menar att det främjar en högkvalitativ undervisning 

för hållbar utveckling (ibid: 18).  

I likhet med Mogren, Gericke & Scherp (2018) belyser Borg et al. (2012) betydelsen av en pluralistisk 

undervisningstradition, då den går att likställa med undervisning för hållbar utveckling (195). 

Författarna framhäver även att många lärare inte känner att de har tillräcklig expertis och kunskap för 

att undervisa för hållbar utveckling (ibid: 198). Borg et al. (2012) undersöker därför även vilka 

lärandetraditioner som präglar gymnasielärares undervisning. Resultatet påvisar att 48 % av de 

deltagande lärarna inte låter hållbar utveckling påverka deras val av undervisningsmetod och att 24 

% inte låter det influera undervisningen alls. Författarna menar dock att detta skiljer sig beroende på 

tillhörande ämnesdisciplin; 9 % av samhällslärarna, jämfört med 41 % av deltagande språklärare, 

anser att de inte inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning (ibid: 195). Resultatet som 
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presenteras av Borg et al. (2012) visar även att 34 % av lärare brukar en pluralistisk 

undervisningstradition, 25% använder sig av en faktabaserad undervisningstradition och 19% en 

normativ tradition. Författarna påpekar även att gruppdiskussioner generellt är den mest frekvent 

använda undervisningsformen, följt av interaktiva föreläsningar, grupparbeten, tvärvetenskapligt 

arbete och klassdiskussioner (ibid: 197). 

Studiens resultat visar också att gruppdiskussioner är den mest förekommande undervisningsmetoden 

inom inom den pluralistiska undervisningstraditionen. Vidare framställs grupparbeten som den mest 

använda undervisningsmetoden inom den normativa traditionen. Detta jämförs av författarna med 

den faktabaserade traditionen, där lärarna inte använder dessa undervisningsmetoder i någon högre 

utsträckning. I stället använder 67% av lärare inom den faktabaserade traditionen föreläsningar som 

primär undervisningsmetod (ibid: 197). 

5.1.2 Lärare och elevers kännedom om de tre dimensionerna för hållbar utveckling  

Borg, Gericke, Höglund, & Bergman (2014) belyser lärares kännedom i relation till den ekologiska, 

ekonomiska och sociala dimensionen för hållbar utveckling. Vidare undersöker även Olsson, Gericke 

& Rundgren (2016) elevers medvetenhet gällande hållbar utveckling i den svenska skolans årskurs 

sex och nio genom att se till de tre dimensionerna. Ytterligare en studie gällande elevers kännedom 

om de tre dimensionerna för hållbar utveckling presenteras även av Berglund, Gericke och Rundgren 

(2014). De utforskar huruvida implementeringen av utbildning för hållbar utveckling har haft någon 

reell effekt när det handlar om att gymnasieelever ska utveckla medvetenhet gällande de tre 

dimensionerna för hållbar utveckling.  

Genom en mätning av gymnasielärares kännedom om hållbar utveckling visar Borg, Gericke, 

Höglund & Bergman (2014) initialt att yrkeserfarenhet inte är en faktor som påverkar lärares 

kännedom och undersöker fortsättningsvis vilka dimensioner respondenterna anser tillhöra hållbar 

utveckling. Svaren visar att lärarna främst anser den ekologiska dimensionen tillhöra hållbar 

utveckling. Därefter följer i fallande ordning den ekonomiska dimensionen och den sociala 

dimensionen (537).  

Borg et al. (2014) försöker även klargöra om gymnasielärares kännedom och åsikter gällande 

huruvida de tre dimensionerna tillhör hållbar utveckling påverkas och skiljer sig beroende på 

ämnesdisciplin. Artikelförfattarna konstaterar att språklärare och estet/yrkeslärare i högre 

utsträckning anser den ekologiska dimensionen tillhöra hållbar utveckling än lärare inom 

samhällsvetenskap. Vidare framställer författarna att ungefär hälften av de svarande anser att den 

sociala dimensionen tillhör hållbar utveckling. Dessutom gick det att se att språk och estet/yrkeslärare 
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samt lärare i praktiska ämnen, i jämförelse med lärare inom samhälls- och naturvetenskap, i högre 

grad ansåg den sociala dimensionen tillhöra hållbar utveckling (ibid: 537).  

Studien av Borg et al. (2014) belyser även att den ekonomiska dimensionen genererar störst osäkerhet 

bland de svarande. Det redogörs även för att språk, yrkes och estet/praktiska lärare inte har samma 

syn som samhälls -och naturvetenskapslärare gällande huruvida den ekonomiska utvecklingen är en 

grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. När lärarna exempelvis ställs inför påståendet 

“stable economic growth is a prerequisite for SD” håller 10% respektive 14% av de svarande inom 

naturvetenskap och samhällsvetenskap med. Detta skiljer sig från språklärare och 

yrkes/estet/praktiska lärare där 23% respektive 25% anser påståendet som sant. Författarna indikerar 

att detta beror på att lärare, beroende på ämnesdisciplin, har olika uppfattningar om vad som 

egentligen är förutsättningen för hållbar utveckling och att runt 20% av de svarande har en ekologisk-

ekonomisk syn (ibid: 539).  

I en liknande studie undersöker Olsson, Gericke & Rundgren (2016) elevers kännedom om de tre 

dimensionerna för hållbar utveckling genom att kategorisera och jämföra elever från ESD-skolor och 

REF-skolor. Det författarna påvisar är att elever i årskurs sex på ESD-skolor har en högre 

medvetenhet gällande hållbarhet i samtliga dimensioner. För årskurs nio presenterar författarna 

däremot motsatsen. Här har elever på REF-skolor istället en högre medvetenhet kring hållbarhet än 

elever på skolor med en systematisk undervisning för hållbar utveckling. När dessa dimensioner 

sedan separeras och undersöks mer ingående belyser författarna att det i årskurs sex endast är en 

signifikant skillnad i den ekologiska dimensionen. I årskurs nio är det istället den sociala dimensionen 

som separerar de båda grupperna från varandra (191–192).  

Till sist urskiljer resultatet hur en explicit ESD-undervisning påverkar pojkar respektive flickor. I 

årskurs sex påverkar en explicit ESD-undervisning inom den ekologiska dimensionen flickor mer än 

pojkar. I årskurs nio visade resultatet istället att en explicit ESD profil resulterar i att flickor har högre 

kännedom i den ekonomiska dimensionen än pojkar. När ESD-skolor och REF-skolor jämförs påvisar 

resultatet att pojkar påverkas negativt inom den ekonomiska dimensionen av en explicit ESD-

undervisning (ibid: 192–193).  

Gymnasieelevers medvetenhet gällande de tre dimensionerna för hållbar utveckling undersöks 

ytterligare av Berglund, Gericke & Rundgren (2014). De elever som deltar i studien studerar på 

samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga program och delas in i två grupper: elever från skolor 

med en ESD-profil och elever från skolor utan denna explicita inriktning (REF-skolor). De deltagande 

svarar på en enkät, uppdelad i tre sektioner, som mäter elevers KAB: knowingness (K), attitudes (A) 
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och behavior (B) inom samtliga dimensioner för hållbar utveckling (326–327). Studiens resultat 

påvisar att den enda signifikanta skillnaden mellan elevers medvetenhet gällande hållbar utveckling 

på ESD- och REF-skolor finns i den ekonomiska dimensionen (ibid: 331). Vid undersökning av 

attitydförändringar (A) kan ingen signifikant skillnad påvisas men gällande den ekonomiska och 

sociala dimensionen i relation till beteendeförändringar (B) gick det fortsättningsvis utläsa att ESD-

skolor gynnade elever inom det samhällsvetenskapliga fältet, medan elever som läser 

naturorienterande ämnen inte påverkades. Studien kunde även påvisa att elevers medvetenhet (K) 

inom den ekologiska dimensionen påverkades positivt av skolor med en explicit ESD-profil (ibid: 

331–332). 

Sammantaget visar samtliga studier som presenterats att kunskaperna inom de tre dimensionerna för 

hållbar utveckling generellt varierar kraftigt och att osäkerheten gällande dessa är hög både när det 

handlar om elever och lärare. Studien av Borg, Gericke, Höglund, & Bergman (2014) som undersöker 

lärares kännedom inom de tre dimensionerna skiljer inte på ESD-skolor och REF-skolor och 

genererar därför i ett övergripande resultat av svenska skolor och tar således inte hänsyn till olika 

skolors specifika inriktning. 

5.2 Deliberativa samtal som undervisningsmetod  

Det deliberativa samtalet beskrivs i uppsatsens teoretiska perspektiv som ett pedagogiskt verktyg 

inom den pluralistiska lärandetraditionen och vid implementeringen av undervisning för hållbar 

utveckling förespråkas ett holistiskt och ett pluralistiskt förhållningssätt. I detta kapitel presenteras 

vetenskapliga artiklar som berör deliberativa samtal i relation till elevers kunskaps- och 

kommunikationsförmåga, perspektiv och åsikter samt politiska självtilltro och engagemang.  

5.2.1 Främjande av kunskaps- och kommunikationsförmåga  

Latimer och Hempson (2012) undersöker i sin studie om deliberativa samtal kan öka elevers specifika 

ämneskunskaper. Författarna inkluderar en kontrollgrupp i studien och eleverna i denna grupp 

undervisas genom traditionella föreläsningar. Även en testgrupp medverkar och eleverna i denna 

grupp använder deliberativa samtal som undervisningsmetod. Studien baseras på en jämförelse 

mellan de två grupperna genom en för- och efterundersökning som visar att ökningen av antal 

korrekta svar i kontrollgruppen varierade mellan 4% till 32%. I testgruppen redovisas en ökning 

mellan 13,5% och 34,6% antal korrekta svar. Studien belyser att undervisningen i kontrollgruppen 

ökar vissa elevers genomsnittliga ämneskunskaper i jämförande grad till testgruppen. 

Artikelförfattarna poängterar dock att betydande fler elever i testgruppen uppnår en stor ökning av 

antal korrekta svar i jämförelse med eleverna i kontrollgruppen. Studien indikerar därför att elever 
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som undervisas med deliberativa samtal kan gynnas signifikant i relation till kunskapslärande (375–

379). 

Drury (2015) belyser även hur det deliberativa samtalet kan öka elevers kommunikativa förmågor. 

Författaren redovisar en enkätstudie där amerikanska högskoleelever som har deltagit i deliberativa 

samtal besvarar frågor gällande den kommunikativa processen och vad den ger eleverna för insikter. 

Baserat på elevernas svar belyser Drury (2015) att elever som utför deliberativa samtal upplever en 

viss frustration i att överväga vissa beslut i grupp. Författaren påpekar att det är viktigt att elever 

samtalar och samarbetar igenom denna process. Artikelförfattaren menar att deltagarnas svar i 

enkäten ger en insikt i hur deliberativ kommunikation kan främja kritiskt tänkande och diskussioner 

i smågrupper. Författaren framhäver att den deliberativa processen, tillsammans med en 

diskussionsmoderator, stöttar elevernas förmåga att både lyssna på andra och framföra lösningar i 

grupp. Drury hävdar således att deliberativa samtal, i kombination med en diskussionsmoderator, kan 

användas för att skola elever i processen för att kommunicera i grupp och sedermera formulera 

konsensus (63–65). 

Andersson (2015) försöker också åskådliggöra förhållandet mellan det deliberativa samtalet och 

kommunikationskompetens. Studien behandlar utbildning av demokratiska värden i gymnasieskolan 

och författaren undersöker om deliberativa samtal kan främja elevers kommunikationskompetens i 

denna kontext. Genom en för- och efterundersökning i enkätform jämför Andersson (2015) 

kontrollgrupper som undervisas med hjälp av traditionella föreläsningar och testgrupper som 

undervisas genom tillämpning av deliberativa samtal (608–610). Artikelförfattaren påvisar att 

kommunikationskompetens hos elever på yrkesförberedande program som är mansdominerade 

gynnas signifikant av deliberativa samtal i relation till elever som undervisas med traditionella 

föreläsningar. Även elever på studieförberedande program påvisar en ökad förmåga, även om denna 

inte är signifikant i jämförelse till kontrollgruppen. Dessa undervisningsgrupper framhäver därmed 

ett positivt förhållande mellan deliberativa samtal som undervisningsform och en ökad 

kommunikationskompetens hos elever. Motsägande resultat framställs dock i studien, gällande 

yrkesförberedande program som är kvinnodominerade. Här framförs det istället att eleverna som 

undervisas med deliberativa samtal minskar sin kommunikationskompetens, både i förhållande till 

kontrollgruppen som undervisas med traditionella föreläsningar och marginellt till testgruppens 

initiala förmåga. Förändringen är i likhet med eleverna på det studieförberedande programmet inte 

signifikant och författaren belyser att studiens resultat endast kan påvisa att deliberativa samtal är en 

effektiv metod för att undervisa elever på mansdominerade yrkesförberedande program (ibid: 611–

612). 
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5.2.2 En mångfald av perspektiv och åsikter  

Latimer och Hempson (2012) kan i sin studie fortsättningsvis påvisa att deliberativa samtal resulterar 

i åsiktsförflyttning inom ett berört ämnesområde. Respondenterna får i undersökningen svara på 19 

frågor rörande deras åsikter i relation till ett ämne. Kontrollgruppen redovisar en signifikant 

åsiktförflyttning i fyra frågor och testgruppen visar en signifikant åsiktsförflyttning i elva frågor. Här 

vittnar resultatet om att deliberativa samtal har påverkan på elevernas åsiktsbildning (379).  

Även Drury (2015) konstaterar i sin studie att deliberativa samtal främjar nytt perspektivtagande hos 

elever. En initial enkätundersökning, utförd innan elever undervisas i form av deliberativa samtal, 

påvisar att 72,7% av elevernas svar reflekterar en naturvetenskaplig samt faktabaserad syn på 

klimatförändringar. Få av respondenterna påpekar kausaliteten mellan klimatförändringar och olika 

samhällsaktörer. I en enkätundersökning utförd efter att eleverna deltagit i deliberativa samtal 

framförs exempel där deltagare, utöver den naturvetenskapliga synen, framhåller hur 

klimatförändringar är ett samhälleligt problem. Studiens författare tolkar denna skillnad som att 

deliberativa samtal kan förflytta forskningsproblem från den ämnesspecifika till den allmänna arenan 

(61). Det framhävs att det deliberativa samtalet även får deltagarna att överväga hur involvering av 

andra samhällsaktörer kan öka förståelsen för klimatpåverkan och finna nya perspektiv på hur frågan 

kan lösas. Många respondenter uppger i undersökningen att de efter de deliberativa samtalen ser ett 

behov för en bred samverkan i frågan. I svar från den andra undersökningen tenderar respondenterna 

även att stödja ett anpassningsbart synsätt på hur klimatfrågan ska kunna lösas. Många deltagare 

frångår sin ståndpunkt från den första undersökningen, där enbart brukande av expertkunskap var 

relevant, för att efter det deliberativa samtalet förespråka ett mer demokratiskt, publikt och 

samarbetsvilligt perspektiv (ibid: 62–63).  

5.2.3 Politisk självtilltro och engagemang  

Andersson (2015) undersöker dessutom huruvida deliberativa samtal påverkar elevers politiska 

självtilltro, vilket belyser hur väl eleverna anser sig kunna bidra till och förstå en politisk diskussion 

(610). Det mansdominerade yrkesprogrammet framhävs återigen som en gruppering som påverkas 

positivt av deliberativa samtal som undervisningsform. Förändringen i kontext till politisk självtilltro 

påvisas vara relevant men inte signifikant. I den studieförberedande gruppen är förändringen märkbart 

positiv i både kontroll- och testgruppen, däremot är den traditionella undervisningsformen endast 

försumbart mer gynnsam för elevernas utveckling av politiskt självtilltro. Utöver detta belyser 

Andersson (2015) att elever som undervisas genom att tillämpa deliberativa samtal på det 

kvinnodominerade yrkesprogrammet påvisade en signifikant och positiv utveckling av politisk 

självtilltro, i jämförelse med elever som undervisats med traditionella föreläsningar (ibid: 611–612).  
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Vidare studerar Latimer och Hempson (2012) elevers samhällsengagemang, det vill säga hur 

sannolikt det är att elever i framtiden ska engagera sig i aktiviteter i det större samhället respektive 

högskoleområdet. Svaren från kontrollgruppen redovisar en signifikant skillnad i en kategori, medan 

testgruppen uppvisar en signifikant förändring av samhällsengagemang i fem av sex kategorier. 

Resultatet från kontrollgruppen, som undervisas med traditionella föreläsningar, framhäver att 

deltagarna blir mer villiga att delta på studentmöten på högskoleområdet. Detta kan jämföras med 

deltagarna i testgruppen som blir signifikant mer villiga att engagera sig på både högskoleområdet 

och samhället i stort. Dessa elever är enligt författaren speciellt villiga att delta i möten med 

människorättsorganisationer men vill däremot inte ta en ledarroll inom själva organisationen. 

Undersökningen påvisar en betydande förändring gällande viljan att engagera sig i samhället och 

organisationer, vilket belyser att den deliberativa processen ökar faktorn signifikant (384). 

Andersson (2015) undersöker också i sin studie elevernas vilja att engagera sig politiskt; i denna 

kontext innebär det viljan att rösta, vara politiskt aktiv, skriva insändare till en tidning eller kandidera 

i ett lokalt val (610). Utfallet av undersökningen påvisar att det är en försumbar skillnad mellan test-

och kontrollgruppen på det studieförberedande programmet. Deliberativa samtal som 

undervisningsform är alltså i denna kontext varken mindre eller mer effektivt än traditionell 

undervisning med föreläsningar. På det kvinnodominerade yrkesprogrammet kan en viss skillnad 

utläsas, deliberativa samtal har en större inverkan på elevernas vilja att engagera sig politiskt, dock 

är skillnaden mellan test-och kontrollgruppen inte signifikant. En signifikant skillnad kan dock utläsas 

på det mansdominerade yrkesprogrammet. Elever som undervisades med deliberativa samtal 

redovisar en signifikant ökning av viljan att engagera sig politiskt. Deliberativa samtal ökar 

benägenheten att politiskt engagera elever på yrkesprogrammen och är på studieförberedande 

program likvärdigt till traditionell undervisning (ibid: 611–612).   
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6. Diskussion  

Denna litteraturstudie är av undersökande och framåtsyftande karaktär. Följande kapitel presenterar 

därav en diskussion för att bidra med en analytisk dimension och vidareutveckla resultatet. Vidare 

presenteras en metoddiskussion där studiens genomförande granskas och kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning, eftersom viss avsaknad av befintlig forskning uppmärksammats.  

6.1 Resultatdiskussion  

De åtta vetenskapliga artiklar som behandlats har givit indikationer till en resultatbild som stämmer 

överens med förmågan att möta studiens syfte och frågeställningar. En diskussion utifrån uppsatsens 

frågeställningar kommer följaktligen föras; den kopplas till litteraturstudiens bakgrund, teoretiska 

perspektiv och resultat.  

Litteraturstudiens frågeställningar är följande:  

1. Hur har implementeringen av utbildning för hållbar utveckling främjat elevers 

förståelse för hållbar utveckling? 

2. På vilka sätt kan deliberativa samtal bidra till elevers förståelse för hållbar 

utveckling? 

 

6.1.1 Hur har implementeringen av utbildning för hållbar utveckling främjat elevers förståelse för 

hållbar utveckling?  

Denna uppsats synliggör att många lärare indikerar en positiv inställning till att undervisa om 

hållbarhet. Den visar dessutom att utbildning för hållbar utveckling tar stor plats i internationella 

agendor och att den synnerligen lyfts som en viktig del inom det svenska utbildningssystemet. Lärare 

har således incitament och skäl till för varför de ska undervisa om hållbar utveckling och en vilja att 

uppfylla de krav som läroplanen ställer. Dessa faktorer är i sig grundläggande för att kunna främja 

elevers förståelse för hållbar utveckling och en viktig beståndsdel för en framgångsrik 

implementering, vilket i sig kan klassas som främjande för elevers förståelse. I denna litteraturstudie 

har det dock konstaterats att det trots incitament, skäl och vilja visats utmanande att implementera 

utbildning för hållbar utveckling i undervisningen. Följaktligen har det genererat i att utbildningen 

inte lyckats förverkliga ambitionen om att främja elevers förståelse för hållbar utveckling i 

tillfredsställande grad. Det kan därav konstateras att det finns svårigheter gällande besvarandet av 

denna frågeställning, eftersom resultatet indikerar att implementeringen av utbildning för hållbar 

utveckling inte har bidragit till elevers ökade förståelse för hållbar utveckling. Det går alltså inte att 
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ge ett svar på “hur har [...] utbildning...”, istället kommer denna diskussion beröra ”har [...] 

utbildning…”.  

Denna studie påvisar att lärares kännedom om de tre dimensionerna för hållbar utveckling inte är 

holistisk och att åsikterna gällande de olika dimensionerna skiljer sig åt beroende på ämnesdisciplin. 

Resultatet visar dessutom att elever inte har den förståelse för hållbarhet som varit syftet med 

implementeringen av utbildning för hållbar utveckling i såväl nationella som internationella 

bestämmelser. En orsak till varför förståelsen inte ökat trots uttryckliga försök kan vara den kontrast 

som denna studie påvisar mellan vad lärare tycker ska inkluderas i undervisning för hållbar utbildning 

och vad som, utefter statliga och internationella bestämmelser, faktiskt ska inkluderas i 

undervisningen. Studiens resultat indikerar exempelvis att den sociala dimensionen inte gestaltats 

tillräckligt vid undervisningen och att det följaktligen, hos undervisande lärare, finns ämnesrelaterade 

skillnader gällande vilka dimensioner som de anser tillhöra hållbar utveckling. Att lärares 

uppfattningar skiljer sig torde sedan ha påverkan på elevers förståelse då eleverna direkt, utan större 

möjlighet till inflytande, får ta del av lärares undervisning. Att lärare och elever inte ser hållbar 

utveckling som en enhet korrelerar dock nödvändigtvis inte helt med elever och lärares konkreta 

ämneskunskaper. Detta då denna studie visar att både lärare och elever besitter kunskaper om hållbar 

utveckling, men att den största utmaningen är att förena de olika dimensionerna, värdera dess 

betydelse jämbördigt och slutligen agera utifrån en holistisk synvinkel.   

Det finns dock en tydlig skärningspunkt som indikerar en förklaring till varför implementeringen av 

utbildning för hållbar utveckling inte främjat den ämnade förståelse som efterlysts. Skolverket har 

fastställt att utbildning för hållbar utveckling ska införlivas i utbildningssystemet – men lärare har 

inte fått den organisatoriska stöttning som krävs för att möjliggöra denna strävan. Undervisande lärare 

har generellt, i förhållande till den teori som förevisats samt det framkomna resultatet, fastnat i en 

normativ eller faktabaserad lärandetradtion. Detta trots att det i den forskning som åskådliggjorts 

förespråkas en pluralistisk och holistisk undervisning. Lärares arbetsmetoder har därmed inte 

förändrats i den riktning som framförts som nödvändig vid utbildning för hållbar utveckling. En faktor 

som, baserat på denna litteraturstudies resultat, skulle kunna motiveras som argument och orsak till 

att implementeringen inte ökat elevers förståelse för hållbar utveckling signifikant, är att skolan i 

dagsläget präglas av en resultatorienterad skolstruktur. Skolan är konstruerad utifrån ett starkt 

betygsfokus som ger begränsat med utrymme till mer abstrakta idéer. De olika perspektiv och 

dimensioner som hållbar utveckling innefattar, samt den holistiska synen som ska inkluderas bjuder 

in till alternerande tankar och diskussioner, som således kan uppfattas som svåra att bedöma. För att 

möjliggöra elevers lärande mot att se helheter och samband mellan orsak- och verkan kopplat till 
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hållbar utveckling behöver fokus troligtvis skiftas, från att premiera det normativa och 

bedömningsvänliga till att stimulera det abstrakta och pluralistiska. 

Detta väcker vidare frågan om vilken typ av hållbar utveckling som faktiskt står i fokus inom 

utbildningsväsendet och således även vilken typ av utbildning för hållbar utveckling som eleverna 

exponeras inför. Då lärare har begränsade förmågor att inkorporera större helheter i undervisningen 

kan detta också påverkas av rådande samhällsnormer. Om de olika dimensionerna för hållbar 

utveckling värderas olika, och således är mer eller mindre önskvärda, riskerar elevernas kunskaper 

att följa samma mönster. Detta innebär att utbildningsväsendet står inför det stora uppdraget att 

kontextualisera och anpassa hållbar utvecklingen i takt med samhällsförändringar och 

utbildningssystem för att elevers förståelse ska hållas uppdaterad. Det som kan utläsas av dagens 

utbildning för hållbar utveckling är att elever endast skapar en förståelse för enskilda detaljer, istället 

för sammansatta helheter. 

Denna studie har även fångat en rörelse där en följd av implementeringen av utbildning för hållbar 

utveckling är att skolor kunnat profilera sig mot undervisning för hållbar utveckling och att så kallade 

ESD-skolor därmed kunnat utbreda sig i det svenska utbildningssystemet. Baserat på denna studies 

resultat utgör dessa skolor en falsk föreställning om att de ger elever, i relation till jämförande REF-

skolor, en ökad medvetenhet och förståelse kring hållbarhetsfrågor. Istället synliggörs motstridiga 

resultat. Det öppnar även för kritik gällande hur dessa skolor kan titulera sig som fokusskolor utan att 

påvisa reella effekter på elevers lärande och i kombination med det fria skolvalet marknadsföra sig 

till ungdomar samt föräldrar utan substans; konkurrensen blir följaktligen snedvriden i ett samhälle 

som fortlöpande uppmärksammar hållbarhetsfrågor. Den långsiktiga konsekvensen kan således bli 

att den nuvarande implementeringen ESD-skolor i det svenska skolsystemet framställs som 

stärkande, men att det snarare får negativ, alternativt ingen, inverkan på elevers förståelse för hållbar 

utveckling. För att komma till rätta med denna konstruerade föreställning bör därför certifieringen av 

ESD-skolor revideras, inte enbart för att garantera att elever får möjlighet att förvärva de kunskaper 

som är nödvändiga för en hållbar utveckling, utan också för att säkerställa att marknadsföringen 

återspeglar skolors reella kapacitet. 

Vi kan utefter det resultat och den diskussion som framförts i denna litteraturstudie konstatera att 

implementeringen av hållbar utveckling inom den svenska skolan inte har främjat elevers förståelse 

i adekvat grad. Det finns många orsaker till denna problematik men de förefaller primärt vara av 

strukturellt ursprung. Utöver detta så har många lärare till synes en kunskapsbrist gällande hållbar 

utveckling alternativt en bristande förmåga att följa de bestämmelser som är uppsatta. Som 

konsekvens bör skolors förtrogenhet att utföra adekvat undervisning kontrolleras och möjligheten till 
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att reformera lärarutbildningen bör undersökas, med syfte att klargöra vad ämnesundervisningen ska 

innehålla.  

Som framgår av resultatet har denna studie påvisat en homogenitet gällande de artiklar som kopplats 

till denna frågeställning, då majoriteten har fått fram liknande fynd. Denna uppsats nyanserar dock 

tidigare forskning och bidrar till en mer framåtsyftande karaktär, eftersom deliberativa samtal i 

nästkommande avsnitt undersöks på ett djupare plan i relation till utbildning för hållbar utveckling. 

6.1.2 På vilka sätt kan deliberativa samtal bidra till elevers förståelse för hållbar utveckling? 

Resultaten som har framställts i denna litteraturstudie har påvisat ett samband mellan främjande av 

elevers förmågor som kan vara till nytta i relation till utbildning för hållbar utveckling och 

deliberativa samtal. Det anförda resultatet från Latimer & Hempson (2012), Andersson (2015) och 

Drury (2015) visar att det finns en samsyn gällande att deliberativa samtal kan öka elevers förmågor, 

föranleda bredare perspektivtagande och uttryckligt politiskt engagemang jämfört med elever som 

undervisas med traditionella föreläsningar. Detta indikerar att denna uppsats teoretiska ansats 

bekräftas i relation till det deliberativa samtalets verkan på utbildning för hållbar utveckling. 

Resultatet åskådliggör därmed att deliberativa samtal bidrar till en holistisk och abstrakt förståelse 

för hållbar utveckling, vilket diskussionen gällande föregående frågeställning belyser dels som 

nödvändigt, dels som frånvarande i den svenska skolan idag.  

I denna uppsats har flera undervisningsmetoder som brukas inom den svenska skolan synliggjorts, 

och resultatet indikerar att den vanligaste undervisningsformen är gruppdiskussioner, följt av 

interaktiva föreläsningar. Anförd forskning påvisar inte någon definition av skillnaden mellan en 

interaktiv föreläsning och en traditionell föreläsning, och resultatbilden får därmed tolkas 

övergripande. Genom detta är det dock möjligt att uppskatta att många elever inte får den 

undervisningsform som i bevisats gynna förståelsen för hållbar utveckling. Vid en bredare 

implementering av deliberativa samtal i gymnasieskolan skulle det således kunna bidra till att öka 

elevers förståelse för både det specifika ämnesområdet hållbar utveckling och det abstrakta samspelet 

mellan de tre dimensionerna. 

Följaktligen bör frågan gällande vad som skiljer en vanlig gruppdiskussion och deliberativa samtal 

ställas. Att deliberativa samtal är bidragande till att öka elevers förmågor som kan vara betydande för 

att utveckla en djupare förståelse för hållbar utveckling är fastställt i denna litteraturstudie. Det är 

dock inte kartlagt hur detta mer specifikt skiljer sig från traditionella gruppdiskussioner och det är 

således svårt att konstatera om just det deliberativa samtalet som har denna påverkan. Det är dock 

möjligt att koppla samman deliberativa samtal och en ökad förståelse för hållbar utveckling, eftersom 
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elever som i dagsläget undervisats med traditionella gruppdiskussioner sedermera inte ökat sin 

förståelse, samtidigt som deliberativa samtal påvisat en förhöjning. Det är dock, ur ett 

samhällsperspektiv, nödvändigt att ta i beaktande huruvida det är rationellt, om än möjligt, att utbilda 

samtliga pedagoger och förändra skolstrukturer i enlighet med denna undervisningsmetod. 

Rimligheten går dock att finna i att denna uppsats visat att just pluralistiska och holistiska 

undervisningsmetoder krävs vid utbildning för hållbar utveckling, för att sedan öka elevers förståelse 

för det mer abstrakta.  

Utöver detta exponerar det deliberativa samtalet även ett paradoxalt utfall av undervisning för hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling ska utfalla i en minimering av normerande styrning över människors 

åsikter, vilket deliberativa samtal gör, men detta i sig kan föranleda till att individer tillgodogör 

uppfattningar och åsikter som strider mot grundläggande principer för hållbar utveckling. I relation 

till hur den svenska skolans struktur är formad, med normerande inslag och kriterier, så kan det 

deliberativa samtalets plats ifrågasättas. Undervisningsmetoden kan dock bidra till förmågorna som 

eleverna behöver för att realisera en hållbar utveckling, men den kan även föranleda en utformning 

av hållbar utveckling som inte är överensstämmande till vad som anses vara adekvat till vad som 

samhällets experter och institutioner försöker verkställa. Således blir frågan om en eventuell 

implementering av deliberativa samtal i den svenska skolan skulle kunna motverka elevernas 

bidragande förståelse för hållbar utveckling och om det svenska skolsystemet ska reformeras för att 

kunna ge plats åt en sådan undervisningsmetod. 

I relation till den problematik som skolan står inför idag, där svenska lärares synsätt gällande vad som 

skall ingå i utbildning för hållbar utveckling stundligen tycks kringgå eller stå tvärtemot nationella 

och internationella bestämmelser, så kan detta paradoxala utfall utgöra en nödvändig reform för den 

svenska skolan och elevers lärande för hållbar utveckling. Att elever själva får avgöra och diskutera 

de olika dimensionerna av hållbar utveckling är inte bara ett nödvändigt kännetecken för hållbar 

utveckling, det främjar även en holistisk utbildning och en inkludering av stoff som inte är beroende 

av lärares enskilda perspektiv samt åsikter. Denna undervisningsmetod resulterar således i en process 

där lärarens roll inte är att skildra verkligheten åt sina elever, utan istället erbjuda en plattform och 

material för att möjliggöra elevers egen tolkning. Detta är i relation till kriterierna för hållbar 

utveckling ett sätt att kringgå den problematik som beskrivs som närvarande i den svenska skolan 

idag, där lärare både tillsätter sina personliga åsikter i undervisningen och känner sig inkapabla eller 

oförmögna att förmedla kunskapen till elever.  

Att formulera deliberativa samtal som en enskild lösning för de problem som kan identifieras i den 

svenska skolan är däremot inte en rimlig utgångspunkt. Elever är fortfarande i behov av undervisning 
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och förberedelser inför alla olika typer av aktiviteter som pågår i klassrummet. Detta påvisas även av 

de studier som undersöker det deliberativa samtalets effekter, där elever förbereder samtalen genom 

att ta del av litteratur och föreläsningar. Detta belyser att deliberativa samtal är beroende av 

traditionell undervisning och att utbildning för hållbar utveckling fortfarande är förankrad i lärarens 

kunskapsförmedling och förmåga att agera oberoende. Följaktligen kan det konstateras att 

undervisningsmetoden kan vara bidragande till elevers holistiska förståelse för hållbar utveckling, 

men att det inte fullständigt kan ersätta traditionell undervisning. 

Emellertid har denna litteraturstudie visat att det deliberativa samtal har varierande effekt på olika 

studiegrupper. I den svenska gymnasieskolan tycks undervisningsmetoden endast signifikant främja 

elever som tycks vara svåra att nå via traditionell undervisning och framställs inte ha en genomgående 

effekt på elever med universitetsförberedande studiegång. Detta kan gestalta en skiljelinje i elevernas 

förmåga att förvärva och förstå vilka perspektiv samt förmågor som är önskvärda i relation till hållbar 

utveckling; elever med universitetsförberedande studiegång tycks erhålla likartade förmågor från 

traditionell undervisning. Metoden kan därav vara ett alternativ för vissa studieprogram alternativt 

klasser där den traditionella och normerande undervisningen inte kunnat etablera grundläggande 

perspektiv och förmågor gällande hållbar utveckling hos eleverna. Dessutom har deliberativa samtal 

en signifikant och bred positiv inverkan på en majoritet av elever vid högre undervisningsinsatser 

såsom universitet. Ingen förklaring till detta framställs genom studierna och diskrepansen mellan 

undervisningsmetodens effekt på universitet gentemot gymnasieskola behöver därför utredas 

ytterligare. 

Det finns således många sätt som deliberativa samtal kan främja elevers förståelse för hållbar 

utveckling, men det finns även många aspekter som behöver utredas ytterligare för att ge det svenska 

skolsystemet klara indikationer på metodens reella effekter. Utifrån bestämmelser gällande hållbar 

utveckling så är deliberativa samtal en undervisningsmetod som inte är direkt motstridigt mot någon 

av de fastställda kriterierna. Vår litteraturstudie indikerar att det finns belägg för att deliberativa 

samtal bidrar till att främja elevers förståelse för hållbar utveckling och bidrar därför med en ny 

dimension kopplat till undervisning för hållbar utveckling. Men för att mer forskningsunderlag ska 

framställas och metodens verkan ska säkerställas, måste metoden återigen ges inflytande i det svenska 

utbildningsväsendet. 
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6.2 Metoddiskussion  

Denna uppsats är en delvis systematisk litteraturstudie där utvalda vetenskapliga artiklar struktureras 

och kategoriseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Följaktligen har den urval -och analysprocess 

som genomförts haft inverkan på resultatet.  

Uppsatsen är inte en fullständigt systematisk litteraturstudie, vilket innebär att endast ett urval av 

tillgänglig forskning gällande implementering av utbildning för hållbar utveckling och deliberativa 

samtal presenterats. Om en annan urvalssystematik använts, alternativt om andra analysmetoder valts, 

hade det kunnat resultera i ett annat val av källor och således generera i ett annat utfall och andra 

slutsatser. Vidare baseras sju av åtta vetenskapliga artiklar på kvantitativa enkätstudier och uppsatsen 

präglas därmed av en viss ensidighet. Den kvantitativa forskningen kan innebära att hänsyn inte tas 

till mänskliga påverkansfaktorer och resultatet kan därför bli statiskt (Bryman 2018: 220). Om 

kvalitativa studier valts hade det kunnat frambringa andra perspektiv gällande såväl utbildning för 

hållbar utveckling som deliberativa samtal.  

Området för hållbar utveckling och deliberativa samtal i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar har visat sig vara relativt outforskat i Sverige. Detta har resulterat i att de författare 

som undersökt implementeringen av hållbar utveckling i den svenska skolan återkommer i flera 

vetenskapliga artiklar. Detta beror på att variationen av författare visats vara bristfällig genom både 

den manuella sökning och den databassökning som genomförts. Ytterligare en möjlig invändning mot 

de vetenskapliga artiklar som valts är att flertalet författare i sina texter refererar till varandra vid 

upprepade tillfällen. Detta har försvårat möjligheten att utläsa vem som är ursprungskällan till den 

information som delges och utfallet kan således ha påverkats om flera författare utformat sina studier 

baserat på likalydande information. 

6.3 Framtida forskningsområden  

Denna uppsats har givit tillfälle att undersöka utbildning för hållbar utveckling och deliberativa 

samtal på ett djupare plan. Det har därför, vid genomförandet av litteraturstudien, framkommit flera 

tankar gällande fortsatta forskningsområden som skulle kunna vara av relevans i ett framåtsyftande 

perspektiv.  

Det finns idag forskning som visar huruvida den svenska skolstrukturen påverkar undervisningen för 

hållbar utveckling och denna litteraturstudie har vidare synliggjort att den svenska skolan inte kunnat 

främja elevers förståelse för hållbar utveckling i tillfredsställande grad. I ett framåtsyftande perspektiv 
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skulle det därför vara relevant att undersöka vilken typ av skolstruktur som är mest lämplig för att 

främja elevers förståelse för hållbar utveckling samt hur den svenska skolstrukturen kan förändras.  

Utbildning, undervisning och lärande för hållbar utveckling undersöks och berörs såväl i svensk som 

internationell forskning. Denna litteraturstudie har dessutom belyst hur deliberativa samtal kan verka 

som ett betydelsefullt pedagogiskt redskap i undervisning för hållbar utveckling. Den kunskapslucka 

som dock går att åskådliggöra inom både det svenska och internationella forskningsfältet är studier 

som direkt rör deliberativa samtal och andra applicerbara pedagogiska undervisningsmetoder kopplat 

till explicit utbildning, undervisning och lärande för hållbar utveckling. Frågor gällande det 

deliberativa samtalets varierande påverkan av förmågor hos olika grupper av elever, i relation till 

Andersson (2015), framhäver även en diskrepans gällande undervisningsmetodens utfall.  Detta bör 

därför undersökas närmare. 
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7. Slutsatser  

Denna litteraturstudie är av undersökande karaktär. Det huvudsakliga syftet var att undersöka 

huruvida implementeringen av utbildning för hållbar utveckling i den svenska gymnasieskolan 

främjat elevers förståelse för hållbar utveckling. Ett delsyfte var att analysera deliberativa samtal som 

undervisningsmetod kopplat till utbildning för hållbar utveckling.  

Implementeringen av utbildning för hållbar utveckling skulle kunna medföra att ESD- och REF-

skolor besitter varierande kapacitet att stödja lärare i deras uppdrag. Många gymnasielärare har dock, 

oberoende av skolform, inte anpassat sin pedagogik i förhållande till vad forskningsdiskursen 

förespråkar i relation till undervisning för hållbar utveckling. Dessutom tycks lärare generellt inte ha 

en samstämmig syn med högre instanser om vad undervisningen ska inkludera. Framställandet av 

explicita ESD-skolor tycks, i relation till vanliga REF-skolor, inte främja elevers förståelse för de tre 

dimensionerna inom hållbar utveckling. Sammantaget tyder dessa faktorer på att implementeringen 

av utbildning för hållbar utveckling i Sverige inte har verkställts i den förväntade kapacitet som 

deklareras i internationella bestämmelser. Således är följden att implementeringen av hållbar 

utveckling i den svenska skolan inte har resulterat i att elever ökat sin förståelse till dimensionerna 

för hållbar utveckling i tillfredsställande grad. Denna uppsats har således visat att flera reformer 

behöver genomföras för att implementeringen ska ge verkan.  

Deliberativa samtal kan, i vissa fall, i högre grad än traditionell och normativ undervisning verka för 

att understödja de förmågor som bidrar till elevers förståelse för hållbar utveckling. 

Undervisningsmetoden kan bidra till att främja elevers kommunikationsförmåga samt gynna deras 

förståelse för andras perspektiv och förhållningssätt. Metoden bidrar även till att föranleda 

samhällsengagemang och intresse i berörda ämnesområden, vilket är det slutgiltiga målet med 

utbildning för hållbar utveckling. Deliberativa samtal kan därför anses kunna bidra till elevers 

förståelse för hållbar utveckling.  
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