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Förord
Miljömedborgarskap är avgörande för att en miljöpolicy ska ha framgång. Hållbar
utveckling, cirkulär ekonomi, ekonomi med låg koldioxidutsläpp, och bioekonomi
kräver effektivt medborgarengagemang. Medborgare förväntas anamma
miljömässiga attityder och beteenden, göra gröna val, öka samhällsdeltagandet,
och vara medvetna om och utöva sina miljömässiga rättigheter och skyldigheter.
Utbildning spelar en nyckelroll i att forma framtidens miljömedborgare; ingen föds
som miljömedborgare, men alla kan bli en sådan genom utbildning.
Den nuvarande miljökrisen med klimatförändring, förlust av biologisk mångfald,
luftföroreningar och alla lokala och globala miljöproblem kräver en utbildning som
förmår fostra kompetenta miljömedborgare.
Denna skrift om Utbildning för Miljömedborgarskap är en pedagogiskt satsning för
att främja utbildning för miljömedborgarskap såsom det definieras av det
Europeiska nätverket för miljömedborgarskap (2018a). Det finns förvisso andra
tillvägagångssätt som också kan bidra i denna riktning.
Syftet med Utbildning för miljömedborgarskap är att presentera de grundläggande
idéerna i denna metod för lärarutbildare och lärare. Vi hoppas att innehållet i
häftet skall vara användbart för alla.
Dr Andreas Ch. Hadjichambis
Ordförande
European Network for
Environmental Citizenship
ENEC Cost Action CA16229

Prof Pedro Reis
Vice Ordförande
European Network for
Environmental Citizenship
ENEC Cost Action CA16229
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Introduktion
Vilken miljö kommer våra barn att leva i imorgon? Svaret på den frågan handlar i
hög grad om utbildning. Den utbildning vi ger våra barn idag kommer att forma
deras miljö i framtiden; den miljön är deras att förvalta och sättet de gör det på
beror på den utbildning vi ger dem idag.
Miljömedborgarskap är ett nyckelbegrepp för hållbar utveckling och en hållbar
värld. För första gången finns nu en gemensam definition av miljömedborgarskap
eftersom mer än 120 akademiker, vetenskapsmän och forskare från 37 länder i
det europeiska nätverket för miljömedborgarskap har enats om följande definition
av begreppet. Miljömedborgarskap är:
“Det ansvarsfulla miljöbeteendet hos medborgare som handlar och deltar i
samhället som agenter för förändring i den privata och offentliga sfären på lokal,
nationell och global nivå, genom individuella eller kollektiva handlingar, i syfte att
lösa samtida miljöproblem, förhindra nya miljöproblem, i syfte att uppnå hållbarhet
och utveckla en sund relation till naturen. ‘Miljömedborgarskap’ inkluderar att
utöva miljörättigheter och miljöskyldigheter, liksom att identifiera underliggande
strukturella orsaker till miljöförstöring och miljöproblem, och att utveckla en
hållbar miljö, liksom vilja och förmåga till kritiskt och aktivt engagemang och
medborgardeltagande för att ta sig an dessa orsaker, individuellt och kollektivt
inom demokratins ramar, med hänsyn tagen till rättvisa inom och mellan
generationer.” (ENEC, 2018a)
Utbildningssystem och skolor kan bidra väsentligen till att forma unga människor
till att bli aktiva, deltagande och ansvarsfulla miljömedborgare.
Utgångspunkten för European Network for Environmental Citizenship (ENEC) och
Education for Environmental Citizenship (EEC) är att utbildningssystem och
skolor borde bidra till miljömedborgarskap som ett huvuduppdrag.
Miljömedborgarskap innebär att elever ska vara medvetna om och förstå hur
deras val påverkar miljön och vilka miljöutmaningar de står inför, och ska veta
vilka förmågor de själva har och hur dessa kan leda till nödvändiga miljö- och
samhällsförändringar. För att detta ska komma till stånd behöver elever utrustas
med grundläggande kunskap, förmågor, attityder, kompetenser och beteenden.
EEC strävar efter att utbilda miljömedborgare till att förvärva sådana egenskaper.
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EEC:s pedagogiska modell är en satsning i denna riktning, och läggs fram som
ett övergripande och inspirerande verktyg för miljömedborgarskapsutbildning.
“Utbildning med fokus på miljömedborgarskap” presenterar EEC:s modell på ett
lättillgängligt sätt, enligt Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi (2019).
Modellen rekommenderar specifika stadier och steg, men alla behöver inte
inkluderas, eller tillämpas i någon särskild ordning. Nödvändiga anpassningar kan
ske med hänsyn till de miljöproblem som studeras, utbildningsnivå (t ex
grundskola eller gymnasium) och utbildningssammanhanget (formell eller ickeformell). Vi inbjuder lärare att genomföra och utvärdera alla aspekter av denna
pedagogiska modell.
Först presenteras definitionen av Utbildning för medborgarskap (EEC) genom en
grafisk illustration av EEC-modellen. Därefter följer några grundläggande begrepp
av definitionen (ENEC, 2018b) såsom ‘förändringsagenter’, ‘lösa miljöproblem’,
‘förhindra miljöproblem’, ‘uppnå hållbarhet’, ‘sund relation till naturen’,
‘miljörättigheter
och
miljöskyldigheter’,
‘strukturella
orsaker’,
‘medborgardeltagande’, ‘rättvisa inom generationer’ och ‘rättvisa mellan
generationer’. Därefter illustreras den pedagogiska metodens huvuddelar och
steg, med specifika exempel och idéer, där så är möjligt.

Vi hoppas att denna skrift ska bidra till att skapa en mer hållbar värld.

Utbildning för miljömedborgarskap

Utbildning för miljömedborgarskap (EEC)
definieras som den typ av utbildning som
främjar en sammanhängande och adekvat
kunskap, liksom de nödvändiga förmågor,
värderingar, attityder och kompetenser som en
miljömedborgare borde vara utrustad med för
att kunna handla och delta i samhället som en
förändringsagent i den privata såväl som den
offentliga sfären, på lokal, nationell och global
nivå, genom individuella och kollektiva
handlingar, i riktning mot att lösa samtida
miljöproblem, förhindra nya miljöproblem, i syfte
att uppnå hållbarhet och utveckla en sund
relation till naturen.
Utbildning för miljömedborgarskap (EEC) är
viktigt för att ge medborgare möjlighet att utöva
sina miljömässiga rättigheter och skyldigheter,
liksom att identifiera underliggande strukturella
orsaker till miljöförstöring och miljöproblem,och
utveckla den vilja och förmåga som krävs för
kritiskt och aktivt engagemang och
medborgardeltagande i syfte att ta sig an dessa
strukturella orsaker, individuellt och kollektivt
inom demokratins ramar med hänsyn tagen till
rättvisa mellan och inom generationer. (ENEC,
2018b).
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EEC-MODELLEN
EEC:s definition illustreras med hjälp av EEC-modellen.
Kollektivt handlande

Förhindra
miljöproblem

Uppnå hållbarhet
Utveckla sund relation
till naturen

Privat sfär

Lösa miljöproblem
Kunskap
Värden
Attityder
Förmågor
Kompetenser
Beteenden

Främja rättvisa mellan
och inom generationer

Offentlig sfär

Behandla strukturella
orsaker till miljöproblem
Skapa kritiskt och aktivt
engagemang och
samhällsdeltagande

Utöva miljörättigheter och
miljöskyldigheter
Individuellt handlande

Det bör betonas att placeringen av varje handling vid de oranga pilarna i modellen
inte illustrerar dess förhållande till handlingsdimensioner, sfärer och nivåer.

Källa: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2019). Education for Environmental
Citizenship: the pedagogical approach. I: A. Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi et al.
(Red.) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (ss. 260-290).
Cham, Schweiz: Springer.

Huvudbegrepp
Förändringsagenter:
Världen behöver miljömedborgare som är
beredda och har förmågan att verka för
miljöns och samhällets bästa.
Förändringsagenter är medborgare som kan
vara katalysatorer för förändring, som deltar i
beslut och fungerar som utbildare för sina
jämnåriga och för vuxna.

Lösa miljöproblem:
De nuvarande miljöproblemen är svåra att
lösa och kännetecknas av:
• behov av omedelbara åtgärder
• stor komplexitet
• miljömässiga, ekonomiska och sociala
innehållskomponenter
• lokala, nationella och globala dimensioner.
Miljömedborgare är medborgare som besitter
förmågor som kan bidra till lösningen på
existerande miljöproblem.

Förebygga miljöproblem:
Vårt vardagsliv inverkar på miljön. Många av
våra beslut och handlingar påverkar miljön
och kan leda till nya miljöproblem.
Miljömedborgare är medborgare som bidrar
till att förebygga nya miljöproblem.
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Huvudbegrepp

Uppnå hållbarhet:
Hållbarhet är den process genom vilken
balans bevaras i en föränderlig miljö. Den
fokuserar på att utvecklingen möter den
nuvarande generationens behov utan att
äventyra kommande generationers behov.
Miljömedborgare inser vikten av hållbarhet
och kämpar för dess förverkligande med
hänsyn tagen till miljömässiga, sociala och
ekonomiska dimensioner.

Sund relation till naturen:
Många har förlorat sin kontakt med naturen.
De växer upp, lever och skapar i
antropogena miljöer och förstår inte sitt
beroende av naturen. De ignorerar
effekterna på naturen av sina handlingar.
Miljömedborgare har en sund relation till
naturen. De uppskattar, respekterar och
bevarar naturen.
Miljörättigheter och miljöskyldigheter:
Medborgare, organisationer, regeringar,
överstatliga instanser – alla har
miljörättigheter och miljöskyldigheter.
Miljömedborgare känner till och kan tillämpa
sina miljömässiga rättigheter och
skyldigheter. De försöker att få andra
samhälleliga enheter, regeringar och
överstatliga instanser att göra detsamma.

Huvudbegrepp

Strukturella orsaker:
Miljöproblem har ofta strukturella orsaker.
Strukturella orsaker är ofta dolda. Det
ekonomiska systemet, oriktig användning av
miljölagstiftning, bristen på effektiva
strukturer, otillbörlig inblandning och
korruption kan vara strukturella orsaker till
problem. Miljömedborgare undersöker,
identifierar och försöker förändra strukturella
orsaker till miljöproblem.

Samhällsdeltagande:
Dagens miljöproblem kräver aktivt, socialt
och kritiskt engagemang, dvs ett
samhällsdeltagande. Miljömedborgare är
inblandade i beslut, och agerar dessutom
individuellt och kollektivt i den privata och
offentliga sfären. De är också aktiva på
lokala, nationella och global nivåer.

Rättvisa inom generationer:
Orättvisor existerar i världen, så som
ojämlikhet, diskriminering och begränsning
av rättigheter. Dessa orättvisor fördelas ofta
olika mellan geografisk områden (t ex nordsyd). Miljömedborgare uppfattar att social
rättvisa är viktigt och strävar därför för
rättvisa inom generationer.
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Rättvisa mellan generationer

Rättvisa mellan generationer
handlar om att olika generationer
ska ha liknade villkor när det gäller
såväl miljörättigheter som
miljöskyldigheter.
Hållbarhetsprincipen innebär
respekt för framtidens
generationers rättighet att tillgodose
sina egna behov.
Miljömedborgare strävar efter
rättvisa mellan generationer.

EEC:s pedagogiska modell
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Utbildning för miljömedborgarskap (EEC) stöder EEC-modellen som
kan användas på alla nivåer och i alla utbildningssammanhang med
den anpassning som krävs.
Sex stadier föreslås in EEC:s pedagogiska modell:

Undersökning
Handlingsplanering
Samhällsdeltagande
Nätverkande och utbyten
Miljö- och socialt förändringsarbete
Utvärdering och reflektion
Det är inte nödvändigt att följa alla stadier och steg av modellen, och
de behöver inte tillämpas i någon särskild ordning. Nödvändiga
anpassningar kan ske med hänsyn till de miljöproblem som studeras,
utbildningsnivå (t ex grundskola eller gymnasium) och
utbildningssammanhanget (formell eller icke-formell undervisning).
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Undersökning

Elever samlar och analyserar data rörande ett valt miljöproblem

Datainsamling &
analys

 Information om studieområdet
 Ekologisk betydelse av ett naturligt ekosystem (t ex data
om bilogisk mångfald, utdöende arter)
Elever undersöker strukturella orsaker till miljöproblemet

Strukturella
orsaker

 Ineffektiva miljölagar
 Ineffektiva procedurer för att skydda naturen
 Ekonomisk tillväxt tynger naturen
Elever undersöker rättvisan inom och mellan generationer i relation till
miljöproblemet

Rättvisa inom
och mellan
generationer

 Framtida generationer kommer att förlora
ekosystemstjänster
 Kapitalresurser går från området till några
få planutvecklare

Elever undersöker vilka värderingar som driver olika intressenter
(t ex utvecklare, ekologer) och deras relevans för miljöproblemet

Värdegrundsanalys

 Frågor om värderingar som kan styra de olika
intressenterna (t ex planutvecklare,
miljöaktivister)

Elever deltar i utomhus- och platsbaserade aktiviteter på området för att
studera miljöproblemet

Utomhusaktiviteter

 Platsbaserade undersökningar i naturliga och
antropogena miljöer (t ex planeringsområden,
naturliga ekosystem)

Handlingsplanering
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Elever dokumenterar intressenternas intressen i det valda miljöproblemet.

Intressenters
intressen

 Planutvecklare
 Ekologer
 Studenter
 Grannar

Elever kartlägger intressenternas ståndpunkter och argument.

 Kartläggning av intressenters positiva och
negativa argument
Kartläggning
 Kartläggning av inbördes förhållanden mellan
av tvister
intressenter och deras argument
Elever undersöker möjliga alternativa lösningar till miljöproblemet.

Alternativa
lösningar

 Ställa in projektet
 Flytta projektet till ett annat område
 Genomföra åtgärder som mildrar effekten av
projektet

Elever studerar möjliga strukturella motstånd till planerade förändringar.

Strukturella
motstånd

 Motstånd från systemet
 Rigorösa lagar
 Motstridiga intressen och konflikter
 Ekonomiska villkor som gynnar tillväxt på
bekostnad av miljön

Elever bedömer risker med planerade aktioner.

Riskbedömning

 Oro och konflikter inom området
 Skuldbeläggning på personlig och/eller
kollektiv nivå
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Samhällsdeltagande

Fatta beslut

Elever beslutar att välja en alternativ lösning.

 Välj den optimala alternativa lösningen
 Kontakta forskare och miljöorganisationer
 Kontakta politiker om hjälp

Utöva rättigheter och skyldigheter i miljöfrågor

Elever
tillämpar
lagen

 Begär tillgång till miljödata (Aarhuskonventionen)
 Utöva rätten till offentligt deltagande
 Tillämpa principen “förorenaren betalar”

Agera i samhället

Elever agerar individuellt och kollektivt i den privata och
offentliga sfären

 Publicera artiklar i lokala tidningar
 Delta i radio- och TV-program
 Arrangera en lobbying-kampanj

Debattera

Elever arrangerar och/eller deltar i offentlig debatt

 Arrangera skoldebatter
 Arrangera samhällsdebatter
 Delta I debater på TV

Organisera elevaktioner

Elever organiserar ungdomsaktioner

 Informera jämnåriga, familjer, grannkvarteren och
allmänheten
 Organisera och delta i protester och demonstrationer

Nätverkande och utbyten



Globala
nätverk






Nationella
nätverk

Lokala
nätverk
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Maximera effekten genom
att bilda internationella
nätverk
Anslut till internationella
ideella organisationer
Starta internationella
kampanjer i sociala medier

Maximera effekten genom
att organisera nationella
nätverk med
elever/studenter, forskare,
frivilliga, stödjare,
aktivister, politiker
Anslut till ideella
organisationer i landet

Organisera lokala nätverk
med elever/studenter,
forskare, frivilliga, stödjare,
aktivister, politiker
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Miljö- och socialt förändringsarbete

Stöd
förändring

Elever vidtar ytterligare aktioner för att stödja en
förändring

 Håll frågan aktuell i
nyheterna
(t ex TV och radio)

Elever vidtar nya åtgärder som kan gynna förändring

Vidta
åtgärder

 Vidta nya åtgärder och
ageranden för att stärka
förändring

(t ex bjud in en internationell aktivist)
Elever vidtar åtgärder för att ta itu med strukturella orsaker

Behandla
strukturella
orsaker

 Integrera ytterligare aktioner
på andra områden och nivåer
(t ex brev till riksdagen)

Elever belönar personer som deltagit och varit till hjälp

Belöna
personer
Informera
allmänheten

 Belöna elever/studenter,
frivilliga, supportrar
(t ex dela ut priser)

Elever informerar allmänheten om sina framgångar på
miljöområdet

 Sprid information om
miljöarbetet
(t ex utställningar, inlägg och
videoklipp på sociala medier)

Utvärdering och reflektion
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Elever utvärderar det arbete som gjorts

 Granska utfallet av medverkan i media

Granska

Elever uppskattar förändring in några avseenden

 Uppskatta förändring i attityder, t ex till
miljön bland elever som deltagit i arbetet

Mäta
Elever bedömer effekten av de metoder som använts

 Bedöm effekten av de aktioner som utförts

Bedöma
Elever undersöker okända aspekter av miljöproblemet

 Undersök om det finns okända aspekter av det
valda miljöproblemet (t ex något oväntat)
Undersöka

Fokusera

Elever fokuserar på positiva och negativa aspekter i utvärderingen av undersökningen

 Fokusera på det positiva, men studera också
det negativa, i utvärderingen av
tillvägagångssättet (t ex motivationsfrågor)

Individuellt

Handlingsplanering

Nätverkande och
utbyten

Globalt

Individual

Fatta beslut
Utöva miljö-rättigheter o skyldigheter
Agera I samhället
Delta I debatter
Organisera elevaktioner

SAMHÄLLSDELTAGANDE

Från lokalt till globalt
Lokala nätverk
Nationella nätverk
Globala nätverk

NÄTVERKANDE OCH UTBYTEN

Samhällsdeltagande

Kollektivt

Source: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2019). Education for Environmental Citizenship: the pedagogical approach. I: A. Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. ParaskevaHadjichambi et al. (Red.) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 260-290). Cham, Schweiz: Springer.

Miljö- och socialt
förändringsarbete

Utvärdering och
reflektion

Lokalt
Miljö
Problem
Globalt

Undersökning

Kollektivt

Kartläggning av konflikter
Alternativa lösningar
Strukturellt motstånd
Riskbedömning

Intressenters intressen

HANDLINGSPLANERING

Offentligt

MILJÖ- OCH SOCIALT FÖRÄNDRINGSARBETE
Stöd förändring
Vidta nya åtgärder
Integrera för att behandla strukturella orsaker
Belöna
Informera

Bedöma
Undersöka
Fokusera

UTVÄRDERING OCH REFLEKTION
Granska
Mäta

Datainsamling och analys
Strukturella orsaker
Rättvisa inom och mellan generationer
Värdegrundsanalys
Utomhusaktiviteter

UNDERSÖKNING

Offentligt

Privat

Privat

Utbildning för Miljömedborgarskap: Pedagogisk metod
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Europeiska nätverket för miljömedborgarskap (ENEC) – finansierat
som ett COST Action-projekt (CA16229-Horizon 2020) – för samman
120 experter från 38 länder i syfte att öka förståelsen, praktiken och
bedömningen av Miljömedborgarskap i Europa och deltagande länder.
Miljömedborgarskap har varit ett inflytelserikt begrepp på många
områden såsom ekonomi, policy, filosofi, organisations- och
företagsförvaltning liksom marknadsföring, och skulle kunna användas
i större utsträckning inom utbildning.
Den nuvarande miljökrisen med klimatförändringar, förlust av biologisk
mångfald, luftföroreningar och andra lokala och globala miljöproblem
har skapat ett behov av en utbildning till miljömedborgare. Detta
nätverk strävar efter att nå detta mål.
Utbildning för miljömedborgarskap (EEC) är en pedagogiska modell
som syftar till miljömedborgarskap. Modellen rekommenderar
specifika stadier och steg, som behöver anpassas efter en lokal
kontext. Nödvändiga anpassningar kan ske med hänsyn till de
miljöproblem som studeras, utbildningsnivå (t.ex. grundskola eller
gymnasium), och utbildningssammanhang (formell eller icke-formell
undervisning). Vi inbjuder alla lärare att använda modellen, och
hoppas att den ska komma till nytta.

