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19.	FRÅN	UNDERVISNINGSOMRÅDE	
TILL	ETABLERAT	FORSKNINGSFÄLT	

Forskarnätverk	som	stöd	och	stimulans	för	

mångvetenskaplig	forskning	

om	och	för	utbildning	för	hållbar	utveckling

Per	Wickenberg,		Lunds universitet 
Johan	Öhman,		Örebro universitet

Bakgrunden	till	forskarnätverket	
Begreppet ”hållbar utveckling” kommer från FN:s Brundtlandkommission 
som 1987 lanserade den i dag mest använda definitionen av hållbar utveck-
ling: ”… meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs”. Begreppet hållbar utveckling 
spelade en stor roll vid Riokonferensen, UNCED, 1992 liksom att man där 
lyfte fram betydelsen av utbildning för hållbar utveckling. Hållbar utveck-
ling har tre skilda dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den 
sociala dimensionen. Dessa bildar tillsammans en helhet. 

Under de allra senaste åren har vikten av en vetenskapligt förankrad ut-
bildning för hållbar utveckling ytterligare understrukits av de accentuerade 
klimatförändringarna. Klimatfrågan har hamnat högt på den politiska dag-
ordningen genom ett antal betydelsefulla händelser såsom att exempelvis 
Nobels fredspris 2007 delades mellan Al Gore och FN:s Klimatpanel, IPCC 
(Intergovernmental Panel of Climate Change) för deras arbete med att bygga 
upp och sprida kunskap om de klimatförändringar som är orsakade av män-
niskan samt att pristagarna lagt grunden för sådana åtgärder som behövs för 
att motverka sådana förändringar i klimatet. Rapportering om nu återkom-
mande tropiska stormar samt ismassiv och glaciärer som smälter vid Arktis 
har synliggjort pågående klimatförändringarna. Klimatkonferensen på Bali 
i december 2007 blev sett som ett genombrott. Klimatförhandlingar inom 
Kyotoprotokollet inletts som omfattar alla länder, världens länder är eniga 
om ett enda slutdatum och det finns en fullständig uppslutning för att för-
handlingarna ska ske inom FNprocessen. Förhandlingståget har nu börjat 
rulla mot slutmålet i Köpenhamn novemberdecember 2009.
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Utbildningens	roll	i	hållbar	utveckling
Miljöutbildning, som kan sägas utgöra en grund för utbildning för hållbar 
utveckling, lyftes fram som viktig redan vid den första globala miljökonfe-
rensen i Stockholm 1972. Denna följdes upp av Unesco med den s.k. Tbili-
sikonferensen om miljöutbildning 1977; fanns tydligt med i FN:s Brundt-
landrapport 1987 och vid Riokonferensen, 1992. Samma sak uttrycktes på 
nytt i FNkonferensen om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. För att 
understryka vikten av utbildning för hållbar utveckling och att det brådskar 
beslöt FN:s generalförsamling 2002 att förklara 20052014 som ”Ett årtionde 
för utbildning för hållbar utveckling” som i ett mer globalt perspektiv ska 
drivas och stödjas av Unesco (The Decade on Education for Sustainable De-
velopment, DESD). 

2006 gav de svenska statsmakterna – efter lansering av statsminister Gö-
ran Persson redan i maj 2004 vid Göteborgskonferensen ”Learning to Chan-
ge Our World” – ett nytt uppdrag till landets högskolor och universitet som 
innebär en ny och stor utmaning: ”Högskolan skall i sin verksamhet främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generatio-
ner tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd 
och rättvisa” (högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 5 §). Det gäller alltså all verk-
samhet på högskolan. Högskolan kan göra mycket med sin verksamhet ur 
ett hållbarhetsperspektiv inom det nya samhällsuppdraget: bygga upp stöd, 
engagemang, kunskapsbaser och kapacitet. I styrdokument för grundskolan 
och gymnasiet har hållbar utveckling sedan länge varit ett centralt perspektiv. 

Forskarnätverket	Utbildning	och	hållbar	utveckling
Utbildning för hållbar utveckling tillhör vår tids mer betydelsefulla men 
ämnesmässigt svåra kunskapsområden. Vetenskaplig forskning om området 
är relativt ny, såväl internationellt som nationellt (Wickenberg, 1999; Öst-
man, red, 2003). Ny kunskapsbildning och återkommande forskningskon-
takter är av betydelse för fortsatt uppbyggnad av kunskaper för användning 
i praktiken. Ett forskarnätverk med mångvetenskaplig inriktning har varit 
en viktig del och ett stöd i utvecklingen detta nya forskningsområde.

År 2000 startades ett forskarnätverk inom området utbildning och håll-
bar utveckling. Forskarnätverket etablerades och stabiliserades 2002 genom 
ett treårigt nätverksstöd från Vetenskapsrådet (20022004). Därefter fick 
forskarnätverket nätverksstöd från Vetenskapsrådet för ytterligare tre år 
(20052006). Sammanfattningsvis finns nu, 2008, i och kring nätverket ett 
drygt 40tal forskare. 30 av dessa, representerande 15 olika hög¬sko¬lor, har 
regelbundet varit aktiva nätverket. Nya doktorander har efterhand anslutit 
sig till nätverket. Forskarna är dock på varje lärosäte relativt få till antalet 
och geografiskt utspridda över landet. 
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Projektets	syfte	och	mål	2005–07
För att den i landet utspridda vetenskapliga forskningen om ”utbildning 
och hållbar utveckling” skulle kunna fortsätta att utvecklas och samtidigt 
attrahera nya forskare till kunskapsområdet, samt kunna lämna pedagogiska 
bidrag till skolans utbildningar och lärarutbildningarna, behövdes fortsatt 
organisering i form av ett forskarnätverk. Nätverkets konkreta mål som 
skulle nås i det fortsatta arbetet under tiden 200507 var dessa:

att fortsätta i anslutning till lärarutbildningarna och de yrkesverksamma lärarna utveckla 

forskarnätverket ”Utbildning och hållbar utveckling” som en betydelsefull arena: a) för 

de ingående forskarnas och forskargruppernas kontakter och information; b) för formu-

lering av nya forskningsfrågor och forskningsprojekt; c) för vetenskapliga seminarier 

och erfarenhetsutbyte, för ny forskarrekrytering och genomförandet av forskarsemina-

rier med nordiska, europeiska och andra internationella kontakter; samt d) för praktiska 

 tillämpningar inom kunskaps och praktikerfältet.

Nätverkets	verksamheter	och	kontakter
Nätverket har skapat värdefulla kontakter vid nätverksträffarna samt vid de 
särskilda forskarseminarier nätverket arrangerat. Sommaren 2005 genom-
fördes en veckas skrivarverkstad i Bassalt, Halland, med ett 15tal deltagare, 
doktorander och seniora forskare från forskarnätverket. Under 2005 och 
2006 arrangerades i Göteborg av Chalmers och Göteborgs universitet i sam-
arbete med Unesco tre olika workshops – och med deltagande av forskare i 
nätverket – med inriktning mot utbildning och lärande för hållbar utveck-
ling (se under ”Läs mer”). Under 2006 genomfördes en forskarläskurs (ledd 
av Gustav Helldén och Per Wickenberg) inom ramen för nätverket. 

Regeringen beslutade under 2005 att uppdrag åt Sida att på Gotland eta-
blera en funktion för lärande om hållbar utveckling riktat mot Sidas bi-
ståndsländer. Arbetet skulle vara fullt genomfört under år 2008, har blivit 
försenat i samband med regeringsskiftet hösten 2006 men är nu på gång. 
I rapporten föreslås att ovannämnda funktion etableras som ett centrum 
inom Högskolan på Gotland med namnet Swedish International Centre on 
Education for Sustainable Development, SWEDESD). Per Wickenberg och 
 Johan Öhman i forskarnätverket samt Marie Nesser vid Ramböll Natura 
 genomförde sommaren 2006 utredningsarbetet i samverkan med Sida. 
Flera i nätverket medverkar i Sidas internationella utbildningar med fokus 
på miljö och hållbar utveckling samt i den internationella Sidakursen om 
 Barnets rätt till delaktighet i skolan.

2007 bildades Institutet för forskning om utbildning och hållbar utveck-
ling (IRESD, Institute for Research on Education and Sustainable Develop-
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ment) av och med delar av nätverkets forskare, utbildare och doktorander 
från fyra högskolor: Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Uppsala 
universitet och Örebro universitet. Syftet med institutet är att kraftsamla 
och koordinera forskning och andra uppgifter knuten till forskning inom 
området utbildning för hållbar utveckling (UHU). Detta kan ses som en 
naturlig fortsättning av forskarnätverket.

Institutet har tagit initiativ till en ansökan till Vetenskapsrådet om att 
starta en nationell forskarskola för utbildning och hållbar utveckling. Med-
el för detta har nu erhållits och i regi av Uppsala universitet och med 8 med-
sökande högskolor – Göteborgs Universitet, Jönköpings högskola, Malmö 
högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, 
Örebro universitet – kommer forskarskolan att startas i januari 2009. Åtta 
till nio doktorander kommer att finansieras via forskarskolan och ytterli-
gare ett tiotal kommer att kopplas till dess verksamhet. Ambitionen är att 
erbjuda lärare aktiva i skolan att delta i forskarskolan via det s.k. lärarlyftet. 
Även denna forskarskola kan ses som resultat av, och en fortsättning på, det 
samarbete som skapats inom nätverket. 

Forskarnätverkets	internationella	kontakter	och	arbete
Samtidigt med ovanstående har nätverket också byggt upp goda forskar och 
forskarnätverkskontakter för vidare samarbete med Danmark (Danmarks 
Pedagogiske Universitet, DPU) och med England – framför allt med Uni-
versity of Bath, som sedan lång tid är säte för redaktionen för den interna-
tionellt väletablerade tidskriften Environmental Education Research, EER). 
Nätverket organiserade ett forskarseminarium juni 2003 på Ven med ett 
30tal deltagare och vidareutvecklade kontakterna i Oxford 2830 juni 2004. 
I september 2005 stod Danmark värd för motsvarande forskarnätverksträff 
i Gilleleje. Sverige var värd för en liknande internationell träff i juni 2006 
i Malmö, och Bath arrangerade hösten 2007 en doktorandträff i England. 
Dessa internationella träffar har bland annat resulterat i ett dansksvenskt 
temanummer av EER som nu är under bearbetning. 

Ett gemensamt nordiskt forskningsprogram planeras under våren och 
sommaren 2005 – pilotmedel har beviljats av Nordiska Rådet hösten 2004. 
Avsikten med detta pilotprojekt är att få till stånd ett större nordiskt forsk-
nings och utvecklingsarbete med lärare, skolor och forskare kring temat 
”utbildning för hållbar utveckling”. Ansökan avslogs dock senare av Nord-
iska Rådet. Samarbetet mellan Malmö, Lund och Köpenhamn har sedan 
fortsatt utifrån bl.a. etableringen av RCE Skåne, ett första RCE i Norden, 
2007. Ett RCE, Regional Center of Expertice on Education for Sustainable 
Development, är ett regionalt nätverk av organisationer inom både privat 



114	 RESULTATDIALOG	2008

FRÅN	UNDERVISNINGSOMRÅDE	TILL	ETABLERAT	FORSKNINGSFÄLT

och offentlig sektor som engagerar sig för lärande för en hållbar utveckling. 
Denna organisation – som godkänts av United Nation University, Japan, har 
byggts upp med initiativ från Lunds kommun, Lunds universitet, Malmö 
högskola, Malmö stad samt Region Skåne och samarbete initieras mellan ak-
törer som representerar alla former av lärande. Dessutom har under 200506 
de till nätverket närstående professorerna Thomas B. Johansson, Internatio-
nella miljöinstitutet vid Lunds universitet och professor Johan Holmberg 
vid Göteborgs universitet erhållit s.k. UNESCO Chair i lärande för hållbar 
utveckling.

Projektets	resultat	och	nytta
Forskarnätverket har under sin verksamma tid genomfört 20 nätverksträffar 
– vardera om tvåtre dagar – vid 15 olika lärosäten – inom och utom landet 
(vid 3 tillfällen i Danmark och England – se nedan). Nätverksträffarna har, 
enligt självvärderingarna, lett till ökad kännedom om och stöd för varandras 
forsknings och doktorandarbeten. Ett konkret resultat är de utgivna två 
forskarantologierna på engelska (”Learning to Change Our World?” (Wick-
enberg, Axelsson, Fritzén, Helldén & Öhman, eds., 2004) samt ”Values and 
Democracy in Education for Sustainable Development” (Öhman, ed., 2008). 
Dessa antologier är av givet värde för nationellt och internationellt intres-
serade forskare, lärarutbildningar, lärarfortbildningar, miljöorganisationers 
utbildningar samt lärare i yrkespraktik. Kontakter med forskare på europe-
isk och internationell basis kan ge forskningen i sig och rekryteringen av 
nya forskare värdefulla tillskott av kunskaper, stimulans, perspektiv och nya 
kontakter. 

Andra resultat i det fortsatta nätverksarbetet har varit nya forskningsidé-
er, som efterhand har lett till ett antal forskningsansökningar. Nätverket har 
erbjudit nya kontakter och stöd i seminarier, diskussion av forskningsplaner, 
avhandlingsmanuskript, slutseminarier och betygsnämnder för avhandling-
ar. Ett ytterligare område för att utveckla tillämpningar av forskarnätver-
kets resultat har varit uppbyggande av långsiktiga kontakter med relevanta 
forsknings och utbildningsorgan, myndigheter, ideella organisationer och 
intresseorganisationer. Nätverket har alltså de gångna sex åren erbjudit stöd 
och stimulans för utveckling av kunskaps och forskningsområdet. 16 dok-
torsavhandlingar och 3 licentiatavhandlingar har producerats och lagts fram 
under nätverkstiden (se mer om detta sist under ”Läs mer”). 

Efter	forskarnätverket
IRESD avser att fortsätta forskarnätverkets mötesmöjligheter med konfe-
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renstillfällen, avhandlingsseminarier, artikeldiskussioner och gästforskar-
besök och kommer fortsättningsvis också aktivt bidra till och stimulera 
rekrytering och utveckling av forskare och forskning inom kunskapsfältet 
i nära anslutning till lärarutbildningar, lärandets praktik och arbetsliv. RCE 
Skåne och RCE Köpenhamn – genom RCE Öresund – söker utveckla och 
genomföra ett antal forskarseminarier för att skapa praktiska tillämpningar 
och utbildningar med särskild relevans för lärares yrkesutövande och lärar-
studerandes utbildningar. Ett gemensamt EUprojekt (Interreg IVA) ”Ungas 
delaktighet i framtidens hållbara samhälle” lämnas in i december 2008 med 
Köpenhamns kommune, Danmarks Pedagogiske Universitet (DPU), Lunds 
kommun, Lunds universitet samt Malmö stad och Malmö högskola.

De möjligheter till stöd som har givits och nu ges genom i huvudsak Ve-
tenskapsrådets satsning innebär att forskarnätverket – trots stor geografisk 
spridning och disciplinär men kreativ mångfald – har byggt vidare och ut-
vecklats. Just uppbyggandet av stödinsatser är oftast bortglömt eller för-
summat i forskningssammanhang.
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