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Sammanfattning  

I denna rapport beskrivs resultat från ett projekt som genomförts i Linköpings kommun 

2015-2018, som handlar om implementering av perspektivet lärande för hållbar 

utveckling i förskola och skola. Projekten som genomförts har ingått i en design, där 

lärare och skolledning fick formulera relevanta utvecklingsområden de ville arbeta med, 

för att sedan ansöka om medel för att realisera målsättningarna. De utvecklingsområden 

som formulerades skulle anknyta till perspektivet lärande för hållbar utveckling. På så 

vis arbetade olika förskolor och skolor med olika områden och aktiviteter, som under 

processerna som tillskapades erbjöds stöd av olika slag. Stödfunktioner kunde 

exempelvis handla om föredrag, material av olika slag, möten med olika resurspersoner 

samt organiserat processtöd. Syftet med detta upplägg var att tillåta olika verksamheter 

att arbeta utifrån behov, men inte släppa processerna till enskilda enheter. Rätt stöd 

behöver komma in vid rätt tillfälle.  

Tre studier genomfördes under 2018 för att följa upp och samla in de empiriska material, 

som ligger till grund för resultaten i denna rapport. All personal i ledningsfunktion på 

samtliga förskolor och skolor i projektet, fick besvara en enkät. På några utvalda 

förskolor och skolor genomfördes fokusgruppsintervjuer med förskollärare, lärare och 

personal i fritidshem, samt besök, för att observera konkret verksamhet.  

Resultaten indikerar ett antal olika inriktningar. Personal i ledningsfunktion rankar 

många områden som viktiga för att åstadkomma lärande för hållbar utveckling. Frågor 

som handlar om att utvecklingsarbetet bidrar till att utveckla undervisning som 

genomförs utanför förskola och skola, rankas lägre. De verkar inte heller anse att 

föräldrars engagemang utgjort viktiga inslag eller att organisationsförändringar varit 

betydelsefulla i arbetet med att implementera lärande för hållbar utveckling. Resultat 

från fokusgrupperna med personal i förskola och skola kunde organiseras i sju tematiska 

områden: Delaktighet och involvering, Medvetenhet och förhållningssätt, Relationer till 

samhälle och natur: Viktigt för lärandet, Relationer mellan det lokala och globala, Om de 

olika dimensionerna: Socialt, ekologiskt och ekonomiskt, Kontinuitet, anpassningar och 

organisation, samt Betydelse av bra material och konkreta aktiviteter som fungerar, rätt i 

tid. Resultat från besök i förskola och skola visar att det finns tydliga inslag av att 

använda samhällsliv och naturkontakter som utgångspunkter i undervisningsmiljöerna, 

det finns tydliga inslag av barn- och elevinflytande, liksom handlingskompetens och 

kritiskt tänkande.  

Resultaten är inordnade i en diskussion som anknyter till forskningens utveckling inom 

lärares professionsutveckling. Diskussionen ger en fördjupad framställning kring 

framför allt organisation, förhållningssätt och ledarskap. Diskussionen lyfter fram behov 

av ett antal synvändor med fokus på betydelse av att tydligt involvera barns och elevers 

behov för lärande, som utgångspunkt för lärares professionella lärande. Genom 
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tillämpning av perspektivet adaptiv expertis skildras hur viktigt det är att alla lager som 

ingår i en utbildningsorganisation tillser att varierade kapaciteter finns tillgängliga när 

olika behov uppstår. Det handlar om att inblandade aktörer förstår sina roller, i relation 

till gemensamma processer, som är inriktade mot att hålla elevers lärande i centrum för 

att tillsammans utforma de förutsättningar som är nödvändiga.   
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1. Inledning  

Denna studie rapporter resultat från ett projekt, som genomförts i Linköpings kommun 

med syfte att implementera lärande för hållbar utveckling i förskola och skola. Projektet 

har genomförts i samverkan med flera olika aktörer och denna rapport ger inte någon 

heltäckande bild av alla aktiviteter. Syftet var att genom några olika forskningsinsatser 

studera och analysera några av de processer som tillskapats, ör ett mejsla fram resultat 

och anknyta dem till forskning, som handlar om lärares professionsutveckling.  

Rapporten disposition startar med en beskrivning av projektet, dess upplägg, omfattning 

och inriktning. Därpå följer en redogörelse för material och metod för de studier som är 

genomförda. Därefter kommer en diskussion, där ett antal centrala forskningsstudier och 

deras resultat, används för att inordna resultaten i ett bredare anslag, som också kan 

användas som en bredare tolkningsram. Rapporten söker på så vis förankra resultaten i 

både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund och framställningen är vald framför 

allt för att kommunicera och återföra diskussioner till praktiker som resultaten ingår i, 

men det finns också vetenskapligt intressanta resultat som kommer till uttryck i 

diskussionen.  

Detta arbete har varit möjligt tack vare samverkan mellan en rad olika aktörer. 

Författaren står inte heller ensam bakom det som beskrivs i denna studie. Simon Hjort 

genomförde samtliga klassrumsobservationer i skola och Per Sandsborg de som 

genomfördes i förskola. Enkätsvar har varit möjliga att analysera för att ledningspersonal 

ställde upp mangrant med att svara. Fokusgrupper var möjliga för att skolledning 

hjälpte till att frigöra tid och att förskollärare och lärare ställde upp och deltog i 

diskussionerna. Kommunledning, styrgrupp och projektansvariga med återkoppling 

hela vägen till ansvarig politisk nämnd, har utgjort alla de lager som samverkat till att 

göra resultaten möjliga. Författaren riktar därför ett stort tack till alla involverade. Till 

läsaren riktar jag förhoppning och önskan om att denna text ska utgöra inspiration för 

vidare ansträngningar.  
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2. Hållbar förskola och skola 

Projektet hållbar förskola och skola har en bakgrund i arbete med giftfria miljöer. I mars 

2015 fastställde barn- och ungdomsnämnden en aktivitetsplan som beskriver hur 

kommunen ska fasa ut miljögifter i förskolans inne- och utemiljö. Arbetet innebar stöd 

till förskolepersonal, lokalplanerare och upphandlare i arbetet för att nå giftfria miljöer 

på förskolorna.  

Barn- och ungdomsnämnden beviljades 2015-06-09 medel avseende hållbar 

utveckling/giftfri förskola och skola, till ett belopp om max 10 000 000 kronor för 

perioden 2015-2017. Arbetet expanderade på så vis med resurser för att sträva mot en 

giftfri miljö även för skolan. Till detta knöts också arbete med lärande för hållbar 

utveckling. På så sätt kunde arbete kring barnens kunskaper om en hållbar hantering av 

kemikalier anknytas till ett breddat arbete med långsiktigt hållbara lärandemiljöer. Cirka 

5 000 000 kronor avsattes enligt fastlagt disponeringsförslag till delprojektet 

”Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling i förskola och skola”. I en del 

användes disponerade medel för att utarbeta lärarstöd, i form av lärarhandledningar 

med tillhörande utbildning och processtöd. Processtödet syftade till att skapa 

kontinuitet, utifrån förståelse för olika behov, där planeringar utformas efterhand 

eftersom olika verksamheter befinner sig i olika situationer och kulturer. Ett sätt att att 

upprätthålla uppmärksamhet mot förskolors och skolors behov, var att de under våren 

2016 fick möjlighet att söka utvecklingsmedel för att under 2016-2017 påbörja eller 

vidareutveckla ett systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU), i 

relation till verksamhetens styrdokument. På så vis fick olika verksamheter formulera 

vad de ansåg vara föremål för engagemang, och ansöka om medel för detta i en mall där 

vissa aspekter kring exempelvis hållbarhetsperspektiv skulle finnas med. Utifrån detta 

utvecklades processerna vidare.  

Ett motiv till satsning på dessa inriktningar är att samtliga elever och barn i Linköping 

ska ha möjlighet att utveckla en förståelse för hur de kan leva sina liv så att en mer 

hållbar framtid möjliggörs. Ett sätt att stimulera sådana inriktningar är att bereda plats 

för ett systematiskt kvalitetsarbete, med inriktning på hållbarhetsperspektiv baserat på 

en undervisning där samhällsaktuella frågor knyts till elevers och lärares lärande. 

Genom att stimulera sådana upplägg har relevans i bred mening utgjort en viktig 

utgångspunkt. Relevans genom samhällsaktuella utmaningar öppnar upp för 

pluralistiska förhållningssätt och är också kopplat till lust, engagemang och förståelse för 

lärande och utbildning. På så vis finns det också en inriktning i projektet att åstadkomma 

handlingskompetens för er mer hållbar framtid i ett längre perspektiv.  

Lärande för hållbar utveckling (LHU) handlar om ett förhållningssätt och ska inte 

uppfattas som ett ämne eller ett kunskapsområde. I projektet hållbar förskola och skola 

har elever och lärare genom en variation av metoder och verktyg beretts förutsättningar 
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att göra medvetna och aktiva val för en hållbar framtid. Detta kan ske exempelvis genom 

en undervisning som stärker och utvecklar elevens förmåga att ta ställning samt att ta 

ansvar för beslut och handlingar. 

Lärande för hållbar utveckling handlar om att få barn, unga och vuxna att förstå 

förutsättningarna för en hållbar framtid, i linje med läroplanernas mål och 

kunskapskrav. Läroplanerna genomsyras i samtliga kapitel av perspektivet lärande för 

hållbar utveckling.  

Sådana upplägg och inriktningar på utbildningens genomförande gör också att 

kommunens målsättningar, som samtliga förvaltningar arbetar gentemot, också berörs. 

Dessa målsättningar handlar exempelvis om att alla medborgare ska kunna leva ett 

hälsosamt och meningsfullt liv. Det handlar om klimatarbete, miljöteknik och att 

värdefulla naturområden säkras för naturskydd och för rekreation. Med en bredare och 

mer utvecklad samhällsplanering, som tar in och beaktar exempelvis även utbildningens 

betydelse, kan på detta vis handla om målsättningar om en sammanhållen kommun där 

framtidstro och delaktighet omsätts i handling även för barn och unga.  

Linköpings kommun har arbetat systematiskt med att stimulera till utbildning som 

bidrar till mer hållbara förhållningssätt sedan 2009. Linköpings kommun deltog också 

aktivt i det nationella KNUT projektet, finansierat av energimyndigheten där bland 

annat frågor om betydelser av meningsfullt lärande kring energi, miljö, hälsa och 

hållbarhetsperspektiv var i fokus. I kommunen finns även andra projekt i bakgrunden 

med snarlika inräkningar. På så vis fanns erfarenheter och viktiga kontaktnät etablerade, 

som kunde engageras även i projektet hållbar förskola och skola. Exempelvis initierades 

Linköpings kommuns miljöspanarprojekt i dessa tidigare arbeten där mellan 1000-2000 

barn och elever engageras årligen. Samverkan med Håll Sverige Rent, och utmärkelsen 

”Grön flagg” är ytterligare exempel på viktigt arbete, liksom det nationella LHU-

nätverket med en årlig konferens. Initiativet till att skapa ett kommunalt chefsnätverk för 

utbildning för hållbar utveckling, som togs av Linköpings kommun är ännu ett viktigt 

exempel. Sådana arbeten, som initierats och byggts upp med en ambition om att vara 

långsiktiga och systematiska och där olika aktörer samverkat i relation till ett gemensamt 

syfte, har utgjort en viktig bakgrund och kunskapsuppbyggnad, som projektet hållbar 

förskola och skola bygger vidare på. Med andra ord, utan sådan nationell samverkan 

som exemplifierats ovan, med olika aktörer, erfarenhetsutbyte, deltagande i möten och 

konferenser hade det lokala projektet inte gått att genomföra som det gjordes. Detta visar 

hur viktigt det är med systematik i kommunens arbete med att utveckla processtöd, som 

relaterar till en vidare kontext och skapar förbindelser mellan lokala, regionala och 

nationella lager i organisationen som utbildning ingår i.  

För mer information om bakgrund och hur arbetet med hållbar förskola och skola 

etablerades och genomfördes hänvisas till Linköpings kommuns dokumentation av 
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projektet. Ett viktigt dokument är projektplanen, som beskriver mål, syfte, 

genomförande, upplägg och samverkan mer preciserat.  
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3. Material och metod 

Utifrån tidigare erfarenheter har organisation varit en viktig dimension för framgångsrik 

skolutveckling. Framgångsrik eller effektfull syftar till att det sätter avtryck i klassrum 

och kommer elevers lärande till del. Bred förankring och förståelse för olika roller står då 

i fokus genom att starta arbete utifrån barns och elevers möten med pedagoger och 

lärare. Det innebär att ha en utgångspunkt i lärande och skapa kunskap om hur 

förutsättningar för lärande ser ut och beskrivs av de som genomför arbetet. Kring detta 

behöver olika aktörer förstå sina roller i relation till en gemensam ambition. Det innebär 

förankring hos hela förskolans och skolans personal, hos skolledning, hos förvaltning 

och politisk nämnd. I en bredare kontext tillkommer de aktörer som samverkar i 

projektet samt föräldrar. På så vis ingår själva upplägget som en del av metoden.  

I Linköpings kommun har enheten för metodstöd, kvalitetskoordinatorer samt övrig 

personal som arbetar med kompetens- och verksamhetsutveckling varit involverade, 

både för information, förankring, stöd och för inspiration. Olika chefsgrupperingar och 

utvecklingsgrupper har också uppvaktats för att delges information om projektet samt 

för att kunna bidra med synpunkter. Till projektet etablerades en egen styrgrupp, en 

projektledningsgrupp och en referensgrupp.  

Medverkan av forskning och vetenskaplig grund har skett genom ett 

följeforskningsupplägg. Den innebär att verksamheten i sitt genomförande och upplägg 

inspireras av vetenskaplig kunskap som redan finns. Delar av ovanstående är alltså 

inspirerat från forskningsresultat och ingår i själva designen av projektorganisationen. 

En funktion blir då att konsumera viktiga resultat och omsätta dem i praktiker. Det ska 

inte uppfattas som en linjär process, som att svar till viktiga frågor alltid finns i 

vetenskaplig publicering. Det handlar snarare om att åstadkomma mötesplatser mellan 

representanter för forskning och de som representerar beprövad erfarenhet så att olika 

kunskapsformer kan speglas i varandra. Upplägget innebär att tillsammans söka vägar 

framåt som fungerar vilket snarast kan beskrivas som en iterativ process. En annan 

funktion i följeforskningsupplägget, som är föremål för denna rapport, är att genom 

deltagande studera och rapportera viktiga iakttagelser. En sådan funktion kan kallas för 

att producera viktiga resultat. Sådana resultat ska dels kommuniceras tillbaka till de 

praktiker de hämtats ifrån, för möjligheter inspiration och fortsatta ansträngningar. 

Resultaten också skapa möjligheter till vetenskaplig publicering.  

I en tidig fas erbjöds personal i ledningsfunktioner en halvdag kring forskning och 

vetenskap om hållbar utveckling. Till detta genomfördes också workshopar om den egna 

verksamhetens behov. På så vis sattes vetenskaplig grund i relation till beprövad 

erfarenhet utifrån identifierade behov i den egna verksamheten. Vidare erbjöds 

föreläsningar, bildspel med information, skattningsmaterial, mål för utvecklingsarbetet, 

miljöombud, certifieringar, processtöd, resurshemsidor, utbildningar och nätverk med 
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mera. Denna uppräkning är exempel på ett antal stödfunktioner som upprättades kring 

de aktiviteter som initierades. De ska inte heller förstås linjärt. De utgör möjliga 

engagemang utifrån identifierade behov. Det innebär att de kan komma in på olika sätt, 

och vid olika tidpunkter i olika verksamheter. Det är ett upplägg som präglas av en 

diversifierad karaktär och som är lyhört för hur olika resurser passar in i det som pågår 

på förskolor och skolor. 

För att ytterligare betona betydelse av att utgå ifrån och bygga vidare på aktiviteter som 

redan pågår erbjöds skolor att söka medel utifrån identifierade utvecklingsbehov. 

Skolan/förskolan kunde söka projektmedel genom att visa hur ett långsiktigt 

systematiskt arbete i lärande för hållbar utveckling engagerar all personal och alla 

barn/elever på förskolan/skolan och på så vis kommer nuvarande och framtida 

verksamhet till del. Ett krav var att ett första utvecklingsområde skulle ha fokus på 

kemikalier i vardagen samt att ett systematiskt utvecklingsarbete fortsätter bedrivas, 

utvärderas och utvecklas efter avslutad projektperiod. Ansökan gjordes i mall, och man 

fick tillgång till informationsmaterial, presentationsmaterial, information om 

certifieringar, kommunens övergripande mål, hjälpverktyg, exempel på 

undervisningsmaterial med mera. Mallen innehöll också underlag för del- och 

slutrapportering. Ansökningarna bedömdes utifrån uppsatta kriterier. Ett 

skattningsmaterial i lärande för hållbar utveckling för grundskolan användes för att 

identifiera behov för utveckling genom en analys av var utvecklingsbehovet finns inom 

skolan eller skolområdet. Skattningarna gav också underlag för en diskussion om viktiga 

resurser för att åstadkomma målsättningar, samt användes även för att mäta vad som 

uppnåtts före och efter projektperioden. Projekten som skolorna ansökte om, 

samordnades av utvecklingsledare i kommunens Enhet för metodstöd. Utsedd 

projektledare på respektive skola ansvarar för att driva verksamheten.  

Eftersom olika förskolor och skolor befinner sig i olika faser beviljades ett antal olika 

inriktningar. Frågan om samverkan kom därför att se olika ut i de olika verksamheterna. 

Varje projekt följdes från kommunens enhet för metodstöd, som vid olika tillfällen kunde 

bidra med processtöd utifrån identifierade behov. I slutet av projektperioden 

arrangerades hållbarhetsforum där samtliga deltagande förskolor och skolor redovisade 

vad som genomförts, hur det fungerat och vad som upplevts som viktiga resultat.  

Utöver tillgång till det som beskrivits ovan kompletterades det empiriska underlaget 

med en enkät till samtliga inblandade i ledningsfunktion. Denna distribuerades under 

februari, mars 2018. Fokusgruppsintervjuer genomfördes våren 2018 på en 

högstadieskola, en förskola och fem med låg- och mellanstadieverksamhet. I dessa 

intervjuer kunde även fritidspersonal ingå. Till detta genomfördes även 

klassrumsobservationer i två klasser på högstadiet, två på mellan och två på låg samt två 

i förskolan. För en sammanställning av urval se Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Urval enkät, fokusgrupper och observationer, förskola och skola.  

Verksamhetsområde Enkät  
(ledningsfunktion) 

Fokusgrupper  
lärare inkl. 
fritidshem 

Observationer 
klassrum 

Förskola 25 4 2 
Låg, mellan, fritidshem 5   
Låg, mellan, hög 3   
Låg 3  2 
Låg, mellan 9 34  
Mellan  3  2 
Hög 3 7 2 
Mellan, hög 1   
Fritidshem 1   
Summa 53 45 8 

 

 

Vid klassrumsobservationerna fokuserades fem olika dimensioner, verkliga problem och 

samhället som klassrum, elevinflytande, elevengagemang, kritik och normkritik samt 

handlingskompetens. Observationerna genomfördes av olika personer i förskola 

respektive grundskola, för att verksamheterna skiljer sig åt och kräver delvis olika 

analytisk kompetens.   
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4. Resultat 

4.1 Enkätresultat: Personal i ledningsfunktion 

I den första delen av resultatredovisningen återfinns sex figurer, som redogör för 

enkätresultat. De första tre härrör från förskolan. Resultaten visar medelvärdesanalys 

rankad i fallande skala.  

 

Figur 1. Svar från personal i ledningsfunktion förskola, rankad medelvärdesanalys.  

Resultatet i Figur 1 indikerar att personal i ledningsfunktion i förskolan rankar de flesta frågor 

högt. Tre frågor i slutet av rankingen får lägre medelvärden. Dessa handlar om historiska 

perspektiv, att hållbar utveckling skulle handla om att särskilda metoder används i 

undervisningen samt att man behöver arbeta med annat innehåll än det som finns i förskolans 

styrdokument, för att uppnå lärande får hållbar utveckling.  
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Figur 2. Svar från personal i ledningsfunktion förskola, rankad medelvärdesanalys.  

På frågan om vad personal i ledningsfunktion i förskolan anser har varit viktigt och vad som har 

förändrats i utvecklingsarbetet visar resultaten att barnens engagemang, gemensamma 

förhållningssätt, samarbete och att undervisnings innehåll har förändrats rankas högt. Betydelse 

av involvering av föräldrar rankas lägre, liksom att undervisning utanför förskolan har 

utvecklats och att förskolans styrdokument skulle behöva utvecklas. I mitten återfinns områden 

som handlar om att relationer mellan förskola och andra lärmiljöer och omgivande samhälle 

skulle behöva utvecklas, liksom användningen av lokala eller nationella stödmaterial.  
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Figur 3. Svar från personal i ledningsfunktion förskola, rankad medelvärdesanalys.  

På frågan om vad personal i ledningsfunktion i förskolan anser ha varit särskilt framgångsrikt 

visar resultaten att möten och dialog mellan kollegor, gemensamma projekt tillsammans med barn 

och möjligheten att arbeta med processer lokalt rankas högt. Detsamma gäller för möjligheten att 

ansöka om medel utifrån identifierade behov, arbetsmaterial, föreläsningar och stöd från 

ledningsfunktioner. I andra änden av rankingen finns stöd från lektorer från didaktikcenter, 

föräldrars engagemang och förändring av organisation.  

I nästa del redovisas motsvarande områden ur enkäten för grundskolan i Figur 4, 5 och 6.  

 

Figur 4. Svar från personal i ledningsfunktion grundskola, rankad medelvärdesanalys.  

På frågan om vad personal i ledningsfunktion i grundskolan anser vad lärande för hållbar 

utveckling innebär visar resultaten att det mesta anses angeläget. Det är endast fyra frågor som får 

lägre medelvärden i rankingen. Dessa handlar om att vissa skolämnen skulle lämpa sig bättre, 

arbete med annat innehåll eller annat ämnet än vad som finns i styrdokument samt att särskilda 

metoder används i undervisningen.  
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Figur 5. Svar från personal i ledningsfunktion grundskola, rankad medelvärdesanalys.  

Vad personal i ledningsfunktion i grundskolan svarar på frågor om vad som varit viktigt och vad 

som förändrats på skolan visar resultaten att projektet startat processer som kommer leva vidare, 

att nationella stödresurser använts och att relationer mellan skola och andra lärandemiljöer 

skulle behöva utvecklas rankas högt. Lågt rankat är frågor om involvering av föräldrar, att 

undervisning utanför skolan och samverkan med omgivande samhälle har utvecklats samt att 

styrdokument skulle behöva utvecklas. I mitten återfinns frågor som handlar om metoder och 

innehåll har förändrats. Behov av mer stödmaterial samt samarbete och förhållningssätt i 

personalgrupp eller samverkan med didaktikcenter återfinns också en bit ner i rankingen.  
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Figur 6. Svar från personal i ledningsfunktion grundskola, rankad medelvärdesanalys.  

På frågor om vad som varit framgångsrikt för att utveckla undervisningen svarar 

ledningspersonal i grundskolan på ett sätt som gör att resultatrankingen visar att 

involvering av personal, möten och dialoger, stöd från hållbarhetspedagoger från 

didaktikcenter och arbete med processer utifrån identifierade behov rankas högt. Även 

skolledningens engagemang, involvering av elever, ansöka om medel samt föreläsningar 

rankas högt. I andra änden återfinns föräldrars engagemang, förändring av organisation, 

skattningsmaterial och andra resurser. I mitten finns frågor som handlar om att utveckla 

planer, delta i konferenser och andra former av resurser.  

 

4.2 Fokusgruppsintervjuer: Lärare i förskola och skola 

Resultaten från analyser av fokusgruppsintervjuerna kommer ifrån samtliga underlag. 

Det finns således inga separata resultatredovisningar för förskolan respektive 

grundskola, vilket beror på att analysen visade att materialet innehöll gemensamma 

mönster. Återkommande tematiker har beskrivits i denna rapport för att lyfta fram 

sådant som troligtvis kan användas brett vid ett återförande. Sju tematiska områden 

identifierades och är beskriva nedan, med ett antal utvalda empiriska citat till var och en.  
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Delaktighet och involvering 

Ett framträdande område handlar om betydelse av delaktighet och involvering. 

Delaktighet och involvering kan kanske uppfattas som synonyma. De har använts 

tillsammans på grund av att de återkommer gemensamt i materialet och det finns vissa 

nyanser som också skiljer dem åt. Man kan exempelvis argumentera för att involvering 

är en förutsättning för att kunna känna delaktighet, men begreppen används också för 

att diskutera frågor på olika nivåer samt i olika relationer, vilket redogörs för nedan. 

Nedan ges typiska exempel på förskollärare och lärares sätt att uttrycka betydelser av 

delaktighet och involvering, och hur det kan komma till uttryck konkret i deras 

praktiker.  

Även om inte alla arbetade då, när ansökan skrevs, så var vi flera involverade. Vi 

fick uttrycka vad vi tänkte när det fanns pengar för att utveckla. (förskola) 

Vi vill ha involvering av föräldrar, därför skickade vi information om ansökan i 

nyhetsbrev samt informerade vid föräldraråd om vad vi ville. Vi informerar också om 

hållbarhet vid föräldramöte. (förskola) 

Plantor ska säljas på sommarfesten, då blir de involverade, de ser vad vi jobbat med 

(förskola) 

Vi har satt upp holkar på förskolan, föräldrar blir glada att kunna lämna in batterier. 

Föräldrar ger återkoppling att barnen påpekat. Äldre barn pratar hemma, om gröna 

påsen och batterier, det tar barnen till sig mest. (förskola) 

Idag har vi även små odlingar inne och de får vara ifred. Det är deras egna. 

Involvering med barnen och att det är något levande. (förskola) 

Gjorde saker innan, så det var lätt att haka på. Hela skolan städar alltid ute. Inte 

slänga mat. Eleverna får sortera till återvinning själva. Har ett miljöhus, komposten 

är borta. (Låg & Mellan) 

Eleverna reagerar i till exempel matematik, när de har tabeller och diagram, det går 

åt mycket papper i skrivhäftena. De reflekterar mycket, även kring penna och sudd. 

Vi har en ask för det. (Låg & Mellan) 

Vi hade inte kunnat göra det om vi inte nött det tillsammans. (Låg & Mellan) 

En del föräldrar verkar inte ha en aning om var saker kommer ifrån, till exempel 

träd. Sådant märks på föräldramöte. (Låg & Mellan) 

I geografi har vi talat om saker som hamnar i kossor. Genom barnen når vi sedan 

föräldrarna. Vi har till exempel elever som dagen efter nyår går ut och plockar upp 

skräpet, som sedan föräldrarna får köra till tippen. (Låg & Mellan) 
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Rektorerna skrev ansökan. Diskussion i ledningsgruppen. Rektor var inspirerad, 

ville göra mer. Då gjorde vi skattning för att komma igång, för att se vad vi redan 

gör, var vi är. Sedan åkte vi iväg allihop för att diskutera. Hela skolan. Alla. (Låg & 

Mellan) 

I arbetslagen fick vi se skattningen. Fick en känsla för var vi befann oss. Finns nu 

med i skolutvecklingsplanen så vi skapar processer som återkommer. Inte tillfälliga 

projekt och dagsländor, det har återkommit. (Låg & Mellan) 

Nästa steg vore att få med alla föräldrar. (Låg & Mellan) 

Rektorn prioriterade och gav oss tid. Chefen viktigt. Vi gjorde redan saker så vi 

kunde bygga vidare, svårt att säga när det gick över i ESD. Tidigare var det 

frivilligt, tydligare med ansökan för nu ska alla göra det. (Låg & Mellan) 

Får arbetslagstid varje år och vi sätter agendan för ett år. Ut till föräldrar också. 

Hur blir alla involverade? Parallellträffar, ligger planer och material på fronter. Som 

ny får man en träff med en äldre kollega så man vet vad man ska göra. Har blivit 

lättare att ta in ny personal. (Låg & Mellan) 

Föräldrar måste också delta, ska synliggöras på något sätt. Eleverna kan vara med 

och bestämma hur föräldrar ska involveras. Föräldrar har till exempel yrken, kan 

komma och visa upp något. Barnen får höra fler röster. Blir mer på riktigt om det 

finns fler mottagare. Får en stuns i det. Vi visar också skolans förhållningssätt, det 

är bra när föräldrar är förberedda på barnens frågor. Mycket positiva signaler från 

föräldrar och eleverna tycker det är kul Vi måste informera föräldrar vad det 

verkligen handlar om. (Låg & Mellan) 

Fanns en grupp på skolan som var intresserade. Skapade en regelbundenhet med 

möten varannan vecka, med rektor. Finns ett hålbarhetsråd på skolan med eleverna. 

Utför uppgifter och tar tillbaka till sina klasser. Sen har vi hämtat inspiration när 

det passat oss, från olika resurspersoner som vi erbjudits. (Låg & Mellan) 

Vi gjorde fokusgrupper med eleverna för att höra deras tankar om hållbar utveckling. 

Hur de upplever. Vi kunde identifiera arbetsområden, betydelsefulla, utifrån vad de 

lärt sig osv. Vi gjorde också enkät med alla elever, vad de kan innan. Sen utgick vi 

ifrån material som fanns och som vi anpassade. (Låg & Mellan) 

Föräldrar viktiga, till exempel via läxor. Räkna gröna påsar. Var kläder kommer 

ifrån. Föräldrar har uttryckt att de ville bli involverade. Eleverna får ett bollplank 

hemma. Ibland kan föräldrar tycka att det blir besvärligt. (Låg & Mellan) 

Första året hela kollegiet, samsyn. Val av produkter, framtidsfrågor. Mer naturligt i 

vissa ämnen, andra…tog något år att ringa in. (Hög) 
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Föräldrar lite vagt…de kanske skulle kunna komma och berätta om sina jobb. (Hög) 

 

Medvetenhet och förhållningssätt 

Att skapa medvetenhet och utveckla förhållningssätt är återkommande i underlagen. Det 

finns inslag som indikerar att det som redovisats i det föregående, delaktighet och 

involvering, har relationer till medvetenhet och förhållningssätt. I det empiriska 

materialet beskrivs ofta medvetenhet och förhållningssätt, som en konsekvens av 

delaktighet och involvering. Därför redovisas den som en egen dimension. Medvetenhet 

uttrycks inte bara som att förstå något om perspektivet hållbar utveckling, utan även om 

att förstå innebörder i aktiviteter.  

Vi vill jobba ihop med föräldrar. Ingen har varit negativ. De har fått upp ögonen för 

andra dimensioner. Det var när vi förstått och blivit medvetna som vi kunde 

förmedla det vidare. (förskola) 

Vi gör saker redan, men vi gör det mer medvetet, vi sätter ord på det. Vi odlar, det 

gjorde vi redan på 80-talet, men idag tänker vi längre med aktiviteterna. Exempelvis 

vinbärsbuskar som planterats tidigare, fanns ingen pedagogisk tanke med dem. 

(förskola) 

Idag kopplar vi in ekonomiskt vid skörd och det sociala när vi äter. Sen ska vi sälja 

också och intäkterna ska gå till barncancer som en social dimension. (förskola) 

När vi köper in idag tänker vi till. Mer trä. Höjd kunskapsnivå generellt. (förskola) 

På fritids är det mycket pyssel. Har blivit stor skillnad. Hur vi hanterar till exempel 

papper. Om vi inte talar om det, blir det mycket slit o släng. Fick en knuff med 

projektet. (fritids) 

Som vuxen måste man ha det i sig hela tiden, om barnen ska få det i sig. Det är vi 

som lärare som hamnar i situationer med barn. Då behöver vi ett förhållningssätt. 

Vad ska eleverna få med sig i livet? (Låg & Mellan) 

När vi hade samsyn, då kommer eleverna in. När vi visste vad vi ville. Vi har jobbat, 

men nu fördjupat och förstått vikten av det. Blir mer medveten, duktig på att fånga 

tillfällen. Vi ser möjligheter. (Låg & Mellan) 

Är inget eget arbetsområde, skulle kännas oprofessionellt, det ska komma in som ett 

perspektiv, som ett förhållningssätt. Konsten är att få det att komma in på ett 

smidigt sätt. (Låg & Mellan) 

Var är det? Många tänkte miljö, men när vi åkte iväg kunde vi vidga det. Vad är 

viktigt för att barnen ska komma ihåg vad vi skickade med dem? Skrev lappar och 
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identifierade teman/rubriker. Jämförde med läroplanen. Fanns massor. Då blev det 

synliggjort och vi blev medvetna. (Låg & Mellan) 

Det är när vi förstår hur det hänger ihop som vi kan förmedla det till eleverna. (Låg 

& Mellan) 

Det syns hos eleverna. De hämtar spontant gamla papper istället för nya. De släcker 

lampor. Språkbruk hos äldre elever, de använder ordet hållbart. Medvetenhet ger 

engagemang, de är aktörer, har ansvar och kan göra skillnad. Vi ser relationer från 

medvetenhet till handlingsberedskap. Den kunskapen behövs inför framtiden. (Låg 

& Mellan) 

Identifierade vad vi var bra på och vad som behövde förstärkas. Är inte miljö det 

handlar om. Gjorde skattning, vi vet vad vi saknar. Finns nu ett tema i varje årskurs 

för hela F6. (Låg & Mellan) 

Vi la mycket tid på uppdraget, att föra ner det till konkreta moment och hantera det 

som ett förhållningssätt. Behöver inte ha svar på alla frågor. Det kan också vara svår 

att ta upp sådant som man inte har alla svar till. (Låg & Mellan) 

Bra att medvetandegöra vad man gör. Skruva på det vi redan gör. Behöver inte vara 

något nytt. (Låg & Mellan) 

Berättelsen om skolan gör något med mig. Medvetandegör. Det var ovärderligt och 

kom rätt i tid. Det är när jag blir medveten som jag kan förändra något. (Låg & 

Mellan) 

Vi jobbade med dessa frågor även på 80- och 90-talen men då hette det något annat. 

Var lätt att bygga vidare på traditioner. Planeringar är ett sätt att ta det vidare. 

EPOSEA går också att bygga vidare på. (Låg & Mellan) 

Mer medvetna, ägnat tid åt samsyn, värdefullt. (Hög) 

Eleverna är annorlunda. En ny generation. Inte så oroliga. Var mycket förstörelse 

tidigare. Nu mer framtidstro. Det kan också bli farligt för man kopplar av. (Hög) 

 

Relationer till samhälle och natur: Viktigt för lärandet 

En tredje tematik handlar om skolans relationer till omgivande natur och samhälle. 

Sådana relationer kan åstadkommas på flera olika sätt. I denna rapport är de alla 

samlade under denna rubrik.  

Vi har köpt två elcyklar, kan ha sex barn i varje cykel. Vi kan ta oss ut. Vi kan dela 

upp grupper. Transporter kortas i tid, behöver inte ta buss varje gång. Man kan 

vara själv också. Barnen älskar det. Händerna upp och hälsar på alla som går förbi. 
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Vi har cyklat runt och kikat var alla bor. Det är också en upplevelse i sig att få cykla. 

Vi kommer ut. Sen har vi pratat om transporter, och sen förstå att cykla är ett bra 

transportmedel. (förskola) 

De äldre har kollat gröna påsens resa. Tekniska verken har mycket bra sidor. Äldre 

har tänkt att det blir positivt att slänga mat, men vi har ett förhållningssätt att man 

ska äta upp det man tar. De ska smaka, inte kasta. De äldre barnen förstår att bussar 

och bilar kan gå på gas. En påse räcker cirka två kilometer. Då gick vi till 

återvinningen och tillbaka för att göra det sinnligt. (förskola) 

I slöjden arbetar vi med tyger. Reflekterar hur man gjorde förr. Tog tillvara. Gick 

med i samverkan med hemslöjden med fokus på återbruk. (Låg & Mellan) 

Vi gör studiebesök, återvinning, vattenrening, lägerskola, Kolmården med rädda 

djur i världen, försöker odla lite också. (Låg & Mellan) 

Barnen har pekat ut i affären, vad man får handla och inte. (Låg & Mellan) 

Vi har samverkat med gamla Linköping, fick in förr och idag. Vi har samverkat med 

Tekniska verken och visat hur vi arbetar. Det blir mer på riktigt. (Låg & Mellan) 

Rektor skrev ansökan tillsammans med kommunen som pushade. Det växte fram ett 

fokus, samhället skulle in i klassrummet. (Låg & Mellan) 

Besök till skolan, samt gå ut. Bjuda in studenter. Hållbara städer. Reningsverket. 

Skriva i lokaltidning, ordet fritt. Finns mycket att tillgå. Många elever ser när de är 

utanför skolan att andra inte vet, exempelvis när de frågar om producentansvar. 

Vissa butiker är bättre än andra. Det ger input utifrån. Inordnar skolan i ett 

sammanhang. Vi har inte fattat vad skolan är. (Låg & Mellan) 

Drivkraften är eleverna. När de blir handlingskompetenta. När man ser 

utvecklingen hos eleverna, när de klarar av. Då förstår vi något om input i olika 

delar av fortbildning i relation till grundutbildning. (Låg & Mellan) 

Vi bryter ner LHU i aktiviteter. Att lära in ute. Till exempel svält, jordbävning i 

rockringar eller näringskedjor. Fritids väver in aktiviteter så, man kan ställa frågor, 

varifrån kommer saker, det stimulerar till nyfikenhet. Veckans frukt, har karta med 

nålar. Veckans fynd på skolgården. Varför har det hamnat där? Går att följa upp i 

slöjden och diskutera material. När barnen är mer medvetna spiller det över i andra 

ämnen. (Låg & Mellan) 

Alla klasser har varit till fenomenmagasinet. När de ska slänga något frågar de efter 

gröna påsen. Vi fick förslag från fenomen, färdiga lektioner, vi hade gjort saker och 

fick det bekräftat. Diskussioner om hållbarhet som kopplar till omvärlden. (Låg & 

Mellan)  
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Utanför skolan…vi gör saker. Vandringar. Skulle behöva strukturera upp det. ESD 

är på riktigt för eleverna, mer än annat. Man ser det på elevernas engagemang, 

lärandet blir verklighetsbaserat. (Hög) 

 

Relationer mellan det lokala och globala  

Relationer mellan det lokala och globala är ett resultat som är empiriskt mindre än de 

andra. Det tas upp vid fem olika tillfällen och eftersom det också är en central del i 

lärande för hållbar utveckling, visas de empiriska citat som ligger till grund för detta 

resultat.  

När vi fick arbeta i processer och fick input från hållbarhetspedagog och uppgifter 

mellan olika tillfällen. Fick upp ögonen för fler aspekter. Får ett mer globalt tänk, 

hur vi påverkar. Börjar i det lokala, de äldre barnen kan relatera vidare. Vi har en 

sång om globala målen. Vi relaterar till barnkonventionen. Har en karta över 

Linköping, finns andra länder, andra språk. (förskola) 

Vi hade kulturvecka, åt mat från andra länder. Skrev ut bilder på nationaldikter. 

Ritar pilar till andra länder. Läser böcker. (förskola) 

På låg lite mer närmiljön. Skalar det i 4-6. (Låg & Mellan) 

Vi jobbar nu med SDG, klistrar upp lite överallt. Försöker få tänk, att vi kan 

förändra till det bättre. Elever hakar på då, när de blir medvetna om vad de kan göra. 

Mycket diskussion och vi brukar koppla till lilla aktuellt. (Mellan) 

Vatten, de förstår, tar det inte för givet. El likadant. Om vi tänker till kan vi ha det 

kvar. De reflekterar att man kan gå till skolan. Förr cyklade vi när vi skulle 

någonstans, men idag har inte alla cykel. (Låg & Mellan) 

 

Om de olika dimensionerna: Socialt, ekologiskt, ekonomiskt 

De så kallade ”tre benen” i lärande för hållbar utveckling handlar förmågan att relatera 

fenomen och processer till ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden och förlopp 

och kommenteras på flera ställen, både i förskola och skola. Nedan återfinns typiska 

formuleringar från olika verksamhetsformer.  

Inte bara miljö idag, men det ekologiska är så lätt att komma igång med. Fler 

dimensioner. Rörelse, hälsa, att kunna varva ner, vi talar om när man mår bra. Det 

var när vi förstod att hållbarhet kunde handla om andra dimensioner som vi kunde 

haka på ordentligt. Vi har bibliotek, där är det tyst idag. Vi har också lugna rummet. 

(förskola) 
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De andra dimensionerna är viktiga för oss, annars är det mycket ekologiskt. 

(förskola) 

Gick lätt att samverka med lhu, lhu är större än det ekologiska. (Låg & Mellan) 

Satsat på det sociala. Utvecklat rastverksamheten. Att vi pratar med elever tidigt, 

ser tendenser, vilka elever som behöver prata. Kopplar in kompisteam. Vi har ändrat 

från rastvakt till rastvärd. När vi fick åka iväg gav det mycket socialt, vi kunde 

synka oss mellan, och sedan gentemot eleverna. Hur man är mot varandra spelar 

roll. Vi kan se att eleverna tilltalar varandra bättre. (Låg & Mellan) 

Det var inte ett nytt ämne, utan vi ska stärka det vi redan gör med de olika 

dimensionerna. (Låg & Mellan) 

Märks i 4:an att man arbetat i F3. Till exempel vikingatid, hade de tänkt. Eleverna 

ställer egna frågor. Eleverna har fått ett perspektiv, ett tänk med sig att ställa frågor. 

Att få eleverna att tänka själva. (Låg & Mellan) 

Miljö kommer oftast upp. Vi har jobbat mycket med att vidga. (Låg & Mellan) 

Inte miljö. Inte projekt. Inte vara fördömande. Handlar mer om 

handlingskompetens, om omställning, som en synvända. (Hög) 

Har gjort att man fått insikt i andra ämnen. Det har inte krävt planering 

tillsammans, får det underifrån, eleverna bär mellan. (Hög) 

 

Kontinuitet, anpassningar och organisation 

Den sjätte tematiken handlar om kontinuitet, anpassningar och organisation.  Dessa tre 

har behandlats i en gemensam redovisning då de ofta kommer upp tillsammans i det 

empiriska materialet. Nedan finns typiska citat från olika verksamheter, som har med 

dessa att göra.  

Att vi fick söka medel själva. Hade vi gått utbildning först, vi visste om de tre 

dimensionerna. Då kanske vi hade äskat medel på ett annat sätt. (förskola) 

Kontakter med kommunen, varit ute hos oss och informerat och utbildat i vårt 

arbete. Tillfällen med hållbarhetspedagog viktigt i processen, mellan hade vi 

uppgifter, då fick vi in fler dimensioner. (förskola) 

Vi har en LHU-grupp, kallar det miljöråd. Vi har ett förhållningssätt, ska 

genomsyra allt vi gör. Vi byter ut oss så alla får ta del. (förskola) 

Det blir lättare att jobba, kan bygga in det i allt. Behöver inte köpa in så mycket 

material. Vi sätter ord på det och tänker helhet, delar inte upp i ämnen. Inte svårt. 
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Det svåra är att välja när det finns så mycket, men det blir bättre när vi är medvetna 

och syftet blir tydligare då för barnen. (förskola) 

Fråga hur vi kan skapa processer som lever kvar, det har nötts in, hur ska det hålla? 

(Låg & Mellan) 

Fanns traditioner på skolan som vi kunde bygga på. Vi fick sedan hjälp i vårt arbete 

att ta ner det till eleverna. (Låg & Mellan) 

Vi använde nästan ett helt år till kompetensutveckling. Åkte iväg. Blev en bra 

helhet, vi såg helheten i undervisningen efter det. Alla åkte iväg, hela skolan. Vi läste 

vad som stod i uppdraget och fick hjälp att tolka och omsätta. Utifrån det bestämde 

vi arbetsområden att arbeta med i olika årskurser. Inte som extra områden, utan 

komma in i det vi gör. Teman som ämnena kan förhålla sig till. I det arbetet ville vi 

ibland ha fortbildning igen. Då hade vi kontakt med kommunen, och olika personer 

kom till oss. Det var då vi förstod hur vi skulle kunna tänka. Många projekt blir 

annars att man ska göra saker, ta fram en pärm. (Låg & Mellan) 

Rektorn ville att vi skulle ha ett miljöråd, med två elever från varje klass. De har 

föreslagit. Drivkraften finns hos eleverna. Skyltar på toaletterna. Tipspromenad. Det 

ska vara fint i rabatter. Satt upp kollage utanför matsalen. (Låg & Mellan) 

Som lärare har vi inte korta pass, utan längre pass mer sällan. (Låg & Mellan) 

Vi har gjort en plan för att arbeta vidare. Olika grupper har olika ansvarsdelar. (Låg 

& Mellan) 

En del elever snappar snabbt, för andra tar det lite längre tid. (Låg & Mellan) 

Representant från kommunen var med när vi reste iväg. Övningen med lapparna 

gjorde det otroligt tydligt. Annars kan det bli att rektor ligger före och vi förstår inte 

vart vi ska. Nu förstod vi vad chefen ville, vart vi skulle gå. Fick en samsyn. Blev 

tydligt att vi måste arbeta med samverkan, årskurser, fritids, ämnen, biblioteket, 

skolledning, föräldrar och andra grupper. (Låg & Mellan) 

 I elevrådet har vi drivit, rektor håller i det. Så kommer eleverna tillbaka till sina 

klasser, det blir en trovärdighet när det kommer från flera håll. Har också fritidsråd. 

Skolrådet med föräldrar, har aldrig varit så engagerade. (Låg & Mellan) 

Ska inte finnas på schemat, det är inte en lektion. Det gör också att bedömning inte 

blir ett hinder. Ser stöd i styrdokument och personal från kommunen har hjälpt oss 

se de olika delarna. Bygger upp det som en process, tar år att arbeta in när vi gör det 

till en gemensam process. (Låg & Mellan) 
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Tydlig rektor är avgörande, som kan sålla bort och prioritera. Det ger oss legitimitet. 

Vi fick utveckla det befintliga, det gav oss ansvar och visade tillit. (Låg & Mellan) 

Chefen ger tid, personal får ansvar och driver. Vi har fått ta ansvar för vår 

fortbildning. Gör att vi inte släpper det. Hållbarhetspedagoger ovärderliga. Chefen 

har veto för information, men litar till att vi driver. Egenskap i ledarskapet som gett 

oss tillit. Chef behöver inte ha full koll. (Låg & Mellan) 

Kanske att kollegor skulle äga mer i processen, men många är nöjda med att inte 

behöva driva, de har så fullt upp med annat. Estetiska tillhör ofta annan 

personalgrupp, finns organisationsspår som kan försvåra. Bra då med cykler, när 

man kört det några varv ser man vad man kan justera. Det blir inbyggt i 

organisationen. (Låg & Mellan) 

Betydelse av att vidga sådant vi redan gör. Resurspersoner kom till oss och 

bekräftade. Att se det som ett förhållningssätt, Inte ligga på, då backar kollegor. Det 

ska genomsyra. Att se hoppfullt och hitta ett årshjul, en cykel, med teman som 

kopplar till centralt innehåll. Inte bara elände utan peka ut och visa lösningar. (Låg 

& Mellan) 

Projektledare fick del i tjänst, förstelärare och olika grupper, men viktigt att ägandet 

ligger i hela kollegiet. Tog ett år att växa fram. (Hög) 

Kräver flexibilitet hos lärare i sin planering. Blir olika reaktioner. Kan vara svårt att 

hitta intressekonflikter, lätt att halka in i normativa. Kan bli att man puttar eleverna 

åt ett visst håll istället för att lära dem att tänka själva, till exempel att palmolja inte 

är bra. Läskig makt. (Hög) 

Elevrådet har fått utbildning. Också bildat hållbarhetsråd. Ska bli något 

systematiskt framöver. (Hög) 

Handlar inte så mycket om ämnen, utan om personer. (Hög) 

Processtödet oerhört värdefullt. Fick tips om olika personer och material och att de 

kom in vid rätt tillfälle. (Hög) 

Elevers inflytande avgörande om det ska bli något. Elever som ambassadörer är en 

framgång. Vi fick reda på vad vi gör i olika ämnen och vem som ansvarar för vad. 

Eleverna upplever helhet. (Hög) 

 

Betydelse av bra material och konkreta aktiviteter som fungerar, rätt i tid 

Det sjunde och avslutande temaområdet handlar om material och aktiviteter. Denna är 

ganska omfångsrik och har därför fått lite större utrymme. De citat som finns redovisade 
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nedan visar mångfalden i aktiviteter som pågår i olika miljöer och på personalens arbete 

med att relatera aktiviteter till lärande för hållbar utveckling.  

Vi har redan lekotek, byter saker. Nu ska ”ta och ge (Tage) skåpet” starta så 

föräldrar kan involveras mer, kom via ”på riktigt viktigt” materialet. Kan lägga in 

allt möjligt.  

Barnen kunde varit med mer i undervisningen, till exempel vid grön flagg och 

kemikalier. (förskola) 

Kommer in i allt, som klätterredskap, skyfflar osv. man ska vara rädd om saker. Har 

visat upp hur man är mot varandra, och med materiel. Vi visade trasiga saker, i 

matsalen. Diskuterade vad det kostade. Pratade om leksaker. Vi vill att det ska vara 

trevligt, se bra ut i arbetsmiljön. (Låg & Mellan) 

Fritids skapade projekt från jord till bord. Gjorde äpplemos, chips av äpple och 

chutney. De förstod var det kommer ifrån, och en del blev förvånade att det gick att 

göra äpplemos. De fick ta med sig hem och ge i julklapp. (Fritids) 

NTA är lätt att koppla in i detta. Kikat i läromedel vi har och det finns en hel del. Vi 

gör mycket redan, främst i NO och SO. (Låg & Mellan) 

Värderingsövningar i arbetslaget var en insikt. Gemensamma tillfällen, att vara 

tillsammans alla, att man gör något gemensamt var bra för oss. För att komma in i 

klasser krävdes riktiga och viktiga problem. Användbara frågeställningar, som vi 

kan anpassa och utveckla själva. (Låg & Mellan) 

Det är viktigt för oss att vi får arbeta med våra saker. Det blev motiverande för oss 

när vi fick jobba med det vi gör. Inte något annat färdigt. Fritids kunde utveckla sina 

delar, F-3 sina och 4-6 arbetade vidare med sina delar. Vi tog något vi skulle arbeta 

med, som olika ämnen kunde relatera till och utvecklade det utifrån samsyn. (Låg & 

Mellan) 

Sättet att arbeta gav en struktur. Vi såg nya kopplingar och vidgade perspektiv. 

Vissa teman stärker inte vissa ämnen. Vi är flexibla. Vi vill utveckla 

förhållningssätt, inte arbetssätt, att det alltid måste vara tematiskt till exempel. Det 

är variationen som är betydelsefull. Vad har du för grupp framför dig? Inte en 

metod. Som lärare måste man kunna känna sig fri beroende på situationen. (Låg & 

Mellan) 

Olika ämnen har kunnat koppla till olika aktiviteter. I slöjden har vi diskuterat vad 

vi köper in och vad vi kan sätta ihop. Mycket återbruk. Bild i matsalen. Idrott har 

kopplat rörelse till rast där vi också utvecklat läsverksamhet, äldre barn läser för 

yngre, frivilligt att delta. Bidrar till vänskap och trygghet och passar in i 
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läsutveckling. Vi har både rastvärdar och rast pedagoger i samverkan med fritids. 

(Låg & Mellan)  

Vi utgick ifrån uppdraget, sen struktur kring vad vi ska läsa i SO/NO. Då hamnar 

kroppen i 3:an och så hakar vi på det. Input var viktigt, vi fick föreläsningar när det 

behövdes. Sen fyller vi på med andra ämnen och personal. (Låg & Mellan) 

Eleverna talar om vad man tränar på. De vill vara med och diskutera. De ska 

presentera arbetet i en annan klass i hela systemet. De yngre får en försmak och de 

äldre blir påminda. (Låg & Mellan) 

Elevinflytande handlar om att hitta något som passar alla. De är olika. Vi möter dem 

i deras intresse. I varje klass får man välja inriktning. Elever gör olika saker, kopplat 

till ett arbetsområde. Då blir det olika i varje klassrum. Behöver inte göra lika. Inga 

elever är oseriösa. (Låg & Mellan) 

Vi behöver inte alltid läromedel. Bilder och filmer är bra ingångar. Vi bygger upp en 

kunskapsbank. Finns länklista och bilder från olika länder. (Låg & Mellan) 

När vi jobbat med yrken kunde föräldrar komma och berätta. Vad som behövs för att 

uppnå. Vi har jobbat med drömmar om framtiden. I relation kunde fritids arbeta med 

social hållbarhet. (Låg & Mellan) 

Jobbigt innan man kommer igång. Är det något nytt känns det tungt, vi har nog 

som det är. Vi måste få se möjligheter. Träffar med resurspersoner och deras upplägg 

ovärderligt. Läs detta och gör en uppgift. Då kommer man igång. Vi vill ha bra 

material som fungerar, bra litteratur och dokumentation där man kan hämta. (Låg & 

Mellan) 

Vi kommer att jobba vidare, men det behövs input. Annars kan det tappa inriktning. 

Rektorer måste driva och tycka det är viktigt, det är avgörande, och vi måste få 

kontinuitet med input, från vad som görs i olika klasser. (Låg & Mellan) 

Hade fråga som styrde, sen föreläsningar och annan input, heldagar och pedagogisk 

afton med mera. (Hög) 

Började med skattningen, elevmedverkan pekades ut som centralt. Finns det någon 

vision för skolan? Inte se det som temaveckor eller dagar, utan som något som ska 

arbetas in. (Hög) 

Anslagstavla för att exponera planer eller annat. Elever reflekterar. Ekologiska 

fotavtryck i musiken. Musik ger budskap. Vi ser att eleverna nappar, får skriva 

texter och melodier. Sen känner de tillit när lärare tar upp samma begrepp och 

bygger vidare. Elever kan också reagera med motstånd när man tar upp samma 
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begrepp i olika ämnen, de blir medskapare, pekar ut relationer. Så kan man ställa 

motfrågor. (Hög) 

 

4.3 Resultat från skolbesök: Förskola och skola 

Denna del av resultaten redovisas genom att först ge en övergripande beskrivning av 

undervisningssituationen för att sedan ge en beskrivning av ett konkret exempel. Den 

inledande övergripande beskrivningen är framställd för att skildra de dimensioner som 

fokuserats i analyserna, nämligen hur verkliga problem och samhället som klassrum kan 

komma till uttryck. Vidare hur elevinflytande och elevengagemang, kritik och 

normkritik samt handlingskompetens kan hanteras. Först redovisas resultat från de två 

analyserna i förskola.  

 

Förskola 1, arbete med matsvinn 

I denna verksamhet är barnen ett till fem år gamla, och cirka 20 av barnen som varit med 

i arbetet är 4-5 år och de är de som sammanställt arbetet i ett diagram.  

Man använder inte sällan samhället som undervisningsmiljö på olika sätt för att barnen 

ska få ”zooma in” och ”zooma ut” i sitt utforskande, att de ska förstå att de är en del av 

både regionala och globala processer. Barninflytande och barnengagemang är det som 

syns tydligast, hur barnen får vara subjekt i sitt eget lärande och får meningsskapa 

tillsammans med pedagogerna. Man kan även se stråk av att barnen får vara 

handlingskompetenta i ett meningsfullt utforskande och lärandet är som upplevs ”på 

riktigt viktigt”, men att kunskapen om hur man bereder en lärmiljö och undervisning 

för att det ska ske är lite ojämn på förskolan. Hur barnen i stort på förskolan får bli 

kritiska tänkare i undervisningen är lite av en utmaning, då vissa barns låga ålder eller 

pedagogernas kunskap om hur man jobbar kritiskt/normkritiskt kan påverka i vilken 

utsträckning barnen får bli just kritiska tänkare. 

Vid återkommande undervisningstillfällen har man tagit avstamp i barnens aktiva 

arbete med att förstå processen och cykeln i hur ”Gröna Påsen” i slutänden förser 

Linköpings kollektivtrafik med biogas. Här har pedagoger och förskolans kock 

tillsammans med barnen försökt illustrera främst vilka ekonomiska och ekologiska 

vinster som man kan se. Den handlingskompetens som barnen får ge uttryck för blir 

extra tydlig när jag ställer frågor till både barn och pedagoger kring en intressant 

dokumentation som finns på väggen. ”en vecka vägde vi all mat som vi slängde på 

förskolan” säger ett barn som är med i diskussionen. Både pedagoger och kock 

beskriver att barnen fått jobba mycket handgripligt, då de fått skrapa, väga och 

dokumentera mängden mat som blivit över. För att belysa den abstrakta rötprocess som 

sker när man utvinner biogasen så har de äldre barnen fått göra studiebesök på 

Tekniska Verken. Pedagogerna har även jobbat med filmer och förklaringsmodeller som 

cykliskt beskrivit hela kedjan från slängd rester till att det framställs biogas. ”När vi 
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hade vägt maten så pratade vi om att andra människor som inte har så mycket mat 

borde få maten istället för att bussarna ska få det”, säger ett annat barn. Här får barnen 

tänka kritiskt och resonera vem som behöver maten bäst. Här beskriver kocken att det 

finns riktlinjer hur kall respektive varm mat ska hanteras och att man tyvärr, inte utan 

vidare, kan skänka mat. Något som vållat fortsatta funderingar för barnen, men att de 

ändå bär med sig en känsla av att det nog går att kringgå riktlinjer och reglering kring 

hantering av matrester. 

 

Förskola 2, arbete med hållbara relationer 

I denna verksamhet är barnen två till tre år gamla, med cirka femton barn i en 

barngrupp.  

Man använder inte sällan samhället som undervisningsmiljö på olika sätt för att barnen 

ska få ”zooma in” och ”zooma ut” i sitt utforskande, att de ska förstå att de är en del av 

både regionala och globala processer. Barninflytande och barnengagemang hos yngre 

barn är en utmaning då alla barn inte verbaliserar sitt inflytande, men i det här 

arbetslaget beskriver man en multimodal undervisning där barnens viljeriktningar 

tolkas från olika perspektiv av pedagogerna. Man använder till exempel olika bildstöd, 

TAKK (tecken som stöd) och dramatiserar och gestaltar tillsammans med barnen för att 

ge dem inflytande. Pedagogerna beskriver och jag kan se handlingskompetenta och 

kritiskt tänkande barn i 1-3 års ålder genom en medveten samverkan med 

vårdnadshavare. Det kan beskrivas genom att barn i 2-3 års ålder aktivt påverkar sina 

föräldrar att förse ”Gröna påsen” med rätt innehåll, att föräldrar beskriver hur barnen i 

situationer utanför förskolan konstaterar att bussarna kan köras på gas från vår frukt. 

I en intressant undervisningssituation som jag bevittnade ville lärarna rikta fokus mot 

och kommunicera med barnen kring hållbara sociala relationer. Hur beter vi oss mot 

varandra för att känna oss trygga, glada för att våga leka och lära tillsammans? Lärarna 

använder sig av gestaltning för att barnen ska få identifiera sig med olika dilemmans 

som pedagogerna spelar upp för dem. Här ligger tungvikten på den sociala 

dimensionen, men man kommer strax att kunna koppla en trygg värdegrund till även 

de andra dimensionerna. Barnen är aktiva och lever sig in i de olika dilemman som 

gestaltas och påpekar både med ord och gester. När lärarna medvetet iscensätter ett 

scenario kring ”att man inte får stänga varandra ute från leken” så ropar en pojke: ”Om 

man inte får vara med och leka så blir man ledsen och då kanske man kastar saker”. En 

lärare tar tillfället i akt och ställer en följdfråga kring vad som händer med leksaken som 

i vrede kastats? ”Den kan gå sönder”, svarar pojken som tidigare sagt att man inte får 

slänga leksaker. Sedan fortsätter diskussionen och barnen ser både sociala, ekologiska 

och ekonomiska vinster med att vara en god kamrat på förskolan. 

Resultaten visar att i båda förskoleverksamheterna finns tydliga inslag av samhället som 

undervisningsmiljö, barninflytande, handlingskompetens och kritiskt tänkande.  
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Nedan fortsätter redovisningen av observerande besök i grundskolan. Först redovisas 

två analyser från lågstadiet, därpå följer två från mellanstadiet och resultaten avslutas 

med två redogörelser för analyser hämtade från högstadiet. Resultaten är redovisade på 

samma sätt som för förskolan och ger en belysning av hur undervisningen tar 

utgångspunkt i ett verkliga problem, hur elevinflytande och engagemang kommer till 

uttryck, liksom hur kritiskt tänkande och handlingskompetens kan komma till uttryck. 

  

Skola 1, lågstadiet, samhällsplanering i praktiken.  

Besök i årskurs ett grundskola, där tolv elever arbetar med samhällsplanering i praktiken 

tillsammans med två fritidspedagoger.  

En praktiskt orienterad lektion som genomförs av två fritidspedagoger som jobbar ihop 

med en mindre grupp elever. Efter en gemensam genomgång och diskussion delas 

eleverna upp i två grupper (om sex elever) som arbetar med att praktisk bestämma hur 

en stad ska se ut. Inledningen går ut på att eleverna får diskutera vad ett samhälle är och 

vad som krävs för att det ska gå att leva i det. Pedagogerna ställer frågor och med lite 

stöttning kommer eleverna fram till flera viktiga aspekter; vatten, mat, avlopp och el. 

Dessa fördjupas och en gemensam blid växer fram på tavlan. I grupperna får de sedan 

planera genom att placera ut hus, vattenverk, affärer, sjöar etc. på en kartongbit i ett 

första steg.  

Lektionen tar utgångspunkt i samhället och konkreta frågor som ”hur kommer vattnet 

till kranen”. Hela poängen är att eleverna ska få diskutera och planera ett samhälle på 

ett ”hållbart vis”. Här ligger ett strakt fokus mot bl.a. förnybar energi (sol, vind och 

vatten). Men även ekonomiska och sociala aspekter kommer fram utifrån perspektiv 

kring var olika elever ska bo, vad deras föräldrar ska jobba med etc. Elevernas idéer blir 

själva utgångspunkten för resonemanget och engagemanget är stort i grupperna kring 

hur deras stad ska se ut. Mot bakgrund av att eleverna ges en så pass central roll finns 

”handlingskompetens” som ett centralt fundament i undervisningen. Eleverna saknar 

av naturliga skäl djupare faktakunskaper om frågorna (nybörjare), utan stort fokus 

ligger på att resonera enkelt om varför det kan vara bättre att placera exempelvis ett 

vattenreningsverk nära en sjö och att ha solpaneler på taken. Det normkritiska 

perspektivet är av mer indirekt karaktär utifrån att dagens beroende av fossila bränslen 

ses som ohållbara i själva utgångspunkten och fokus ligger helt mot det förnybara. Det 

övergripande intrycket är att elevernas frågor står i centrum för gruppdialogerna och att 

det är ett lustfyllt lärande som betonas där alla ska vara med och ha en röst. 

Pedagogerna står framme vid tavlan och har precis ritat ett hus och skrivit samhälle 

med stora bokstäver. De är inne i en dialog med eleverna kring el. Den yngre pedagogen 

frågor klassen: ”Var kommer elen ifrån? Och säg nu inte från väggen!”. Klassen skrattar. 

En liten kille räcker upp handen: ”Från batterier?”. Den äldre pedagogen: ”Ja det kan ju 

finnas, men nu tänker vi ju för ett helt samhälle”. Eleverna funderar lite. En elev får 

ordet: ”På åkrarna finns det vindsnurror”. Det skrivs upp på tavlan. En annan elev fyller 
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på: ”De finns cyklar också, man kan trampa så att ljuset lyser”. Jo, men det ger inte 

tillräckligt mycket. Bänkkamraten hjälper till: ”Jag har sett det, att det finns sådana på 

taket som fångar sol”. Pedagogen nickar instämmande och skriver solkraft. Den lille 

killen bryter in: ”Men det fungerar inte på natten. Fast då kanske man kan ha 

månenergi?”. Flera i klassen skrattar hjärtligt. Pedagogen frågar om det finns något de 

har missat. ”Vad kan man göra med forsar?”. Någon av eleverna nämner säger 

”vattenenergi” och vattenkraft hamnar också på tavlan.  

Den äldre pedagogen ritar och skriver på tavlan med den yngre frågar. ”Slutar solen 

lysa? Slutar vinden blåsa? Slutar vattnet rinna?” Nej svarar eleverna. Det är därför det 

kallas förnybar energi förklarar pedagogen, det kommer mer hela tiden. Sådant vill vi 

ha i våra samhällen som vi ska planera. Det är bra för framtiden om vi ska få en hållbar 

utveckling. 

 

Skola 2, lågstadiet, skräp på stranden 

Besök i årskurs ett grundskola, där 19 elever arbetar med skräp på stranden tillsammans 

med en lärare och en assistent.  

Läraren inledde med att visa en bild på en strand. Var tror ni den här är ifrån? Eleverna 

fick gissa och diskutera i grupp. Flera förslag kom fram. Sen visades en ny bild med 

sopor på en strand. Vad såg de för något? Osv. Eleverna diskuterade med varandra och 

läraren fångade upp elevernas svar och skrev ner klassens tankar på tavlan. Detta 

upprepades med flera frågeställningar. På slutet visades några kortare filmsekvenser 

med hur skräp påverkar djur i havet. Eleverna fick sen definiera vad de lärt sig under 

lektionen och skriva ner det i loggboken.  

Utgångspunkten togs i ett autentiskt problem, nedskräpning. Flera av eleverna drog 

paralleller till egna upplevelser av att ha varit på resor etc. Undervisningen var induktiv 

och bildcentrerad. Frågeställningarna gjordes stegvis mer komplexa. Läraren var mycket 

mån om att alla skulle få komma till tals, efter varje kortare diskussion fick en i gruppen 

säga något men nästa gång var det en annan elev i gruppen. På så sätt fick alla 

utrymme. Diskussionen tog lång tid, totalt var passet en timme, men de flesta av 

eleverna kunde trots detta diskutera. Några enstaka hade svårt att koncentrera sig, fick 

sitta själva för att hålla fokus. Elevernas åsikter togs tillvara igenom att deras tankar 

skrevs ner i punktform på tavlan. Frågorna kom annars mest från läraren och eleverna 

gav svar på dessa i helklass.  

Engagemanget var märkbart under samtalet på lektionen. Särskilt blev eleverna berörda 

på slutet när läraren visade film med hur sopor/plast i haven påverkade fiskar och djur. 

I en film från WWF räddades en valhaj från en dykare som fastnat i ett spöknät, när 

hajen räddades av en dykare blev det spontana applåder i klassen. Lektionen i övrigt 

hade mest handlat om problemen, så detta bidrog till att ge en ”positiv” bild ur ett 

helhetsperspektiv.  
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Normkritik som framkom handlade om problemen med nedskräpning. När eleverna 

skulle sammanfatta vad de lärt sig var det detta som framkom i den gemensamma 

formuleringen: ”Vi har lärt oss om skräp i naturen och vad som kan hända när man 

skräpar ned.” Under nästa lektion skulle fokus ligga ännu mer på vad man kan göra för 

att undvika denna situation sa läraren. Handlingskompetens lyftes av läraren i 

intervjun, men denna lektion var mer inriktad på diskussion kring problembilden och 

vad den kan bero på. 

Läraren tittar ut över klassen och pekar mot bilden på presentationen. Den visar en 

strand fylld med plast och annat skräp. ”Vad skulle kunna hända om skräpet ligger 

kvar?” Eleverna får instruktioner om att diskutera med sina närmsta bänkgrannar. Efter 

en kort stund låter läraren elever från de olika grupperna komma med förslag som 

skrivs ner. En flicka får ordet: ”Det som kan hända är att djur och växter dör. Djur äter 

upp plasten för de tror det är mat. Växterna tar upp gift ur jorden”. Läraren tackar och 

sammanfattar på tavlan. Andra elever fyller på. ”Djuren kan skada sig och skära sig” 

(Det finns glas på bilden som eleven lyfter fram). En annan elev betonar att djuren kan 

fastna i skräpet, en tredje att det kan läcka ut giftiga ämnen.  

Läraren berömmer klassen. ”Ni har kommit med jättemånga bra idéer på vad som kan 

hända. Det kan gå till så som ni säger.” Läraren visar fler bilder med sopor på olika 

stränder. På en av bilderna badar en man i skräp, eleverna reagerar starkt på bilden 

genom att viska med sina bänkgrannar. Läraren: ”Gör man på samma sätt med skräp i 

hela världen?”. Eleverna får fundera lite. En kille räcker upp handen: ”Det beror på hur 

stort landet är, i vissa länder finns mer skräp än i andra.” Läraren frågar klassen om de 

”sett så mycket skräp i naturen i Sverige?”. Det har ingen. En elev får ordet och säger att 

i Sverige kanske det finns någon som får betalt för att ta hand om skräpet. Läraren säger 

att just så är det. Att man i olika länder har olika möjligheter att ta hand om skräp. I 

Sverige har vi råd att ta hand om och städa upp skräpet. 

 

Nedan följer resultat från två observationer på mellanstadiet.  

Skola 3, mellanstadiet, miljötänkande i slöjden 

Deltagande observation i årskurs fyra grundskola, där 13 elever arbetar med 

miljötänkande i slöjden tillsammans med en lärare.  

Lektionen kretsar kring att eleverna ska färdigställa slöjdalster inför slutet av terminen. 

Den inleds med läraren vill diskutera miljötänk i slöjden, vad det kan innebära. Det hålls 

en repetition inledningsvis i dialog med eleverna och sen arbetar eleverna enskilt med 

sina grejer samtidigt som läraren går runt och hjälper eleverna i processen. De som 

hinner bli klara får göra en utvärdering på papper kring processen. Där lyfts val som 

gjort fram och blandat annat miljöaspekten.  

Eleverna uppvisar starkt engagemang, men framför allt kring att arbeta med sina alster 

och färdigställa dessa. I diskussionen om miljötänk i slöjden är de mer avvaktande. Mitt 
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intryck är att det framför allt vill komma igång och arbeta. Eleverna ges inflytande över 

utformning av alster och det sker en dialog kring detta på flera vis, bl.a. i utvärderingen. 

Eleverna stötar också varandra i arbetet. I helklassdialogen med läraren hörs elevernas 

röster mindre, betänketiden blir kort och eleverna ger relativt korthuggna svar.  

Hela inriktningen i undervisningen ligger mot agerande och medvetenhet i val. Läraren 

uppmanar till att inte slösa med material och göra ”korrekta” val. Här finns således en 

indirekt normkritik mot ”slit och släng” som också framkommer i intervjun. Detta 

kommer dock från läraren. Här finns också en koppling till verkliga problem, eleverna 

ska kunna göra sin egna saker i framtiden. 

Läraren skriver miljötänk i slöjden på tavlan och ber eleverna fundera kring vad det kan 

vara viktigt att tänka på. Eleverna ges någon minut att fundera i grupper om tre. 

Läraren går runt och lyssnar. I det efterföljande samtalet lyfter en av eleverna fram att 

det är viktigt att vara sparsam med material. Läraren fångar upp detta och broderar ut 

med exempel. Han ritar upp en träbit på tavlan och illustrerar hur det kan vara vettigare 

att välja en kantbit än en bit i mitten så det blir mindre spill. Ett liknande exempel tas 

sedan med färg, att blanda i rätt ordning för att undvika att mycket färg blir över.  

Nästa punkt kommer från läraren själv. Han lyfter fram arbetsmiljön i slöjdsalen utifrån 

ett socialt perspektiv på hållbarhet. Man ska bete sig på ett schysst sätt. Han tar sedan 

ett exempel med en hög med sågspån som finns kvar på bänken för diskutera 

arbetsmiljö ur ett annat perspektiv. Vad ska man göra? En flicka får ordet och säger att 

man ska städa upp efter sig. Läraren frågar varför och får till svar av en annan elev att 

det kan vara svårt att få upp det om det sprids. Läraren säger att det är riktigt och 

förklarar sedan att det finns en massa mikropartiklar i spånet som sprids om man inte är 

försiktig. ”Det blir precis som städerna i Kina, där folk går med munskydd, och det 

finns massa med partiklar.” Han pekar sedan mot filtren i taket och visar på hur de 

suger upp partiklar för att det ska bli en bra arbetsmiljö för dem som är i slöjdsalen. 

 

Skola 4, mellanstadiet, hållbar skolskjuts 

Deltagande observation i årskurs fyra grundskola, där 23 elever arbetar med frågor om 

hållbar skolskjuts tillsammans med två pedagoger.  

Lektionen handlade om ”Hållbar skolskjuts” och inleddes med en repetition från 

föregående lektion. Begreppet Hållbarhet togs upp och exemplifierades utifrån de tre 

dimensionerna. Sedan skulle eleverna i grupper om 4 elever diskutera fram ett förslag 

på en hållbar skolskjuts. Detta gjordes utifrån en stödstruktur med frågor. På slutet fick 

varje grupp berätta hur långt de hade kommit utifrån två frågor: Vad drivs den utav? 

Hur ska den tas fram? (social hållbarhet). Lektionen leds av en lärare, de andra hjälper 

till vid gruppdiskussionerna. Flera av eleverna har utmaningar med att samarbeta, så att 

träna på detta är ett viktigt mål med lektionen vid sidan av att lära om själva innehållet.  
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Lektionen handlade om ett ”verkligt” problem, hur man kan ta sig till skolan på ett 

hållbart vis. I gruppdiskussionerna visade eleverna ett starkt engagemang i att ta fram 

sin modell på skolskjuts. Olika förslag som kom var en bil byggd av plast från 

sockerbetor, en svävare dragen av hästar, en bil av såpa samt en trampbil med solceller. 

Just solceller var ett återkommande tema i diskussionerna. Detta kunde förklaras av att 

klassen precis jobbade med vatten och luft i NO:n. Engagemanget var på topp bland 

nästan samtliga elever, i vissa grupperna blev det mer fokus på hållbarhet än i de andra. 

Det kreativa intresset för utformningen av modellen och att rita upp denna var starkt. 

Tonen i samtalen var optimistisk och handlingsorienterad. Fokus låg på gemensam 

idégenerering. Normkritiken kom fram mestadels utifrån att skolskjuts med fossila 

bränslen såg som ohållbar, därav behovet av att ta fram nya alternativ för framtiden.  

Läraren gick runt och ställde frågor till grupperna och försökte styra in diskussionen 

mot hållbarhet kopplat till framför allt material och drivmedel men även hur/var 

modellen skulle produceras. Frågorna på pappret fungerade som en stödstruktur för 

grupperna kring vad de skulle fokusera på. En stor del av samtalet i grupperna 

handlade om att kompromissa och förhandla mellan olika förslag. Gruppen var tvungen 

att ta fram en idé gemensamt. Denna skulle sedan resultera i att en plansch togs fram 

där faktarutor skulle finnas kring de tre benen i hållbar utveckling (ekologiskt, social 

och ekonomiskt). Det ekologiska perspektivet blev tydligt och delvis det sociala, även 

om detta kom att handla mest om att vuxna och inte barn skulle producera bilen i 

Sverige (utifrån perspektivet att barnarbete är ohållbart). 

Fyra elever, två flickor och två pojkar, sitter runt bänkarna och ska ta fram ett 

gemensamt förslag på en hållbar skolskjuts. Framför allt en av pojkarna har en idé som 

går ut på att skjutsen ska likna en sportbil och drivas av solceller och batterier. Flickorna 

har en annan grundidé som går ut på att ta fram en trampbil. Eftersom gruppen behöver 

nå fram till en gemensam idé krävs kompromissande, men pojken verkar inte 

intresserad av detta så gruppen kör fast.  

Läraren kommer snart till gruppen och inser situationen. Hon ställer frågor till gruppen: 

”Vilka olika förslag har ni?”. Eleverna berättar om sina förslag. Pojken visar sin bild och 

berättar stolt om den påminner om en tesla med solceller. Läraren försöker lirka. ”Kan 

du tänka dig en kompromiss?”. Pojken svarar inte. En av flickorna föreslår att de kan 

förena de båda idéerna genom att de gör en solcellsdriven modell som också går att 

trampa. ”Då kan de fungera också när det är molnigt”. Läraren instämmer i och 

förstärker detta. ”Det kan väl vara en bra idé?”. Pojken menar att det inte går att ta 

trampa speciellt långt. Hans bil har batterier, så de fylls på när det är sol ute. Det behövs 

inga trampor på den. Den andra flickan i gruppen säger att om det är för långt till 

skolan får man väl ta bussen. Diskussionen går vidare. Tillslut skriver gruppen i sitt 

papper att de kombinerar de förslagen, även om pojken ser fortsatt skeptisk ut. De 

satsar på att fram en skolskjuts som drivs både av solceller och trampor. 
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Avslutningsvis följer resultat från två observerande klassrumsbesök på högstadiet.  

Skola 5, högstadiet, högerextremism 

Deltagande observation i årskurs nio grundskola, där 25 elever arbetar med 

hållbarhetsperspektiv på högerextremism inom SO, tillsammans med en lärare.  

Målet för lektionen var att eleverna skulle få kunskap och förståelse för demokrati och 

de mänskliga rättigheterna samt alla människors lika värde. Läraren inledde med att 

låta eleverna göra en mind map enskilt genom att associera fritt kring begreppet 

högerextremism. Sedan sammanställdes en gemensam mindmap på tavlan utifrån 

elevernas förslag, de räckte villigt upp handen och bidrog. Exempel på associationer var 

Sverigedemokraterna, nazism, nationalism, överdrivet och kapitalism. Läraren 

kommenterade och skrev upp elevernas förslag. I nästa steg fick eleverna se film på 10 

minuter om den alternativa högern i USA, den handlade om demonstrationer och 

rasism. Sen fick eleverna diskutera ett antal frågor i grupp (5-6 st), bl.a. om anti-

demokratiska rörelser ska få demonstrera. På slutet av lektionen fick eleverna koppla sin 

diskussion till globala målen och förklara på vilket sätt högerextremism kunde kopplas 

till strävan efter hållbarhet. Elevgrupperna valde ett mål var och förklarade hur de hade 

tänkt. En grupp valde exempelvis målet om hållbara städer och förklarade hur 

segregering kunde skapa en grogrund för extremism.  

Kopplingen till verkliga problem blev tydlig, inte minst i elevernas diskussioner 

eftersom det drogs paralleller till den egna verkligheten i Linköping. Inflytande blev 

stort utifrån att det var elevernas idéer stod i centrum för hur begreppet introducerades, 

tankarna från diskussionerna togs också vidare gemensamt. Detta skedde delvis på 

bekostnad av korrekthet, kapitalism är ju exempelvis inget specifikt kännetecknade för 

extrem högern, men läraren lät detta passera (i alla fall just då). Engagemanget var stort 

i diskussionen, som till sin natur var normkritisk. Idéer om yttrandefrihet och dess 

gränser lyftes fram. Det ekologiska perspektivet framkom indirekt på slutet vid 

parallellen till de globala målen, men fokus låg annars mestadels på sociala aspekter. 

Läraren styrde in slutdiskussionen mot agerande/handlingskompetens genom att ställa 

frågan kring hur högerextremism kunde motverkas. Här fokuserade eleverna framför 

allt på integration samt betydelsen av kunskap och rationellt underbyggd debatt. 

Sju elever sitt runt bordet och diskuterar. Frågan de fokuserar på är vilka åsikter som får 

tolereras. En av eleverna säger att han tycker att man får vara rasist så länge man inte 

aktivt kränker andra. Åsikterna måste få finnas i en demokrati. Det är när man angriper 

andra som det inte är ok. De elever som uttalar sig i diskussionen verkar hålla med. 

Efter ett tag kommer läraren till gruppen och börjar ställa frågor. ”Kan vi verkligen 

tolerera dessa åsikter? Är det ok? Det strider ju mot de mänskliga rättigheterna?”. En av 

killarna i gruppen svarar. ”Enligt de mänskliga rättigheterna har man rätt till sin åsikt. 

Så länge man inte skadar någon annan får man tycka vad man vill”. En tjej i gruppen 

säger att ”åsikterna är egentligen bara fel, man borde inte få tycka så”. Hon får mothugg 

av killen: ”Vissa har kanske tagit över sin familjs åsikter. Vad man tycker påverkas 

mycket av historia också, men man kan inte förbjuda folk att protestera.” Han får 
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medhåll av en annan elev: ”När man begränsar demokratin så vinner de anti-

demokratiska, för det är ju det de vill. Så det är fel sätt att göra på. Men byter de lagen 

får man straffa dem.”  

Läraren bryter in och ber gruppen fokusera på en annan fråga. ”Vad kan göra för att 

motverka extremismen? Fokusera på det nu.” Medan läraren går vidare till nästa grupp 

börjar eleverna diskutera med varandra. Flera förslag framkommer. Till dessa hör att 

försöka nå bättre integration i samhället. En av killarna säger: ”Vi kan ju börja med att 

inte sätta invandrare i getton. Sen kan man ju inte ta in så många, när det inte ens finns 

bostäder. Det blir ju inte bra.” Tre av eleverna säger knappt något under diskussionen. 

En annan kille säger att lösning är att börja prata civiliserat med varandra. Även om 

man inte håller med så borde man kunna lyssna på varandra: ”Man måste kunna 

diskutera frågor utan att få en twittermobb efter sig”. Tjejen som varit aktiv i 

diskussionen tidigare hänvisar då till sin egen bakgrund. ”För oss icke-vita är det inte så 

enkelt. De tycker vi är mindre värda, och de kommer inte att lyssna på oss.” Läraren 

bryter diskussionen och ber grupperna berätta om sin diskussion. 

 

Skola 6, högstadiet, kläder 

Deltagande observation i årskurs nio grundskola, där 24 elever arbetar med 

hållbarhetsperspektiv på kläder, på en biologilektion, tillsammans med en lärare.  

Lektionen inleddes med att eleverna fick välja mellan att göra två övningar. Den ena 

handlade om plaster i haven, ett dilemma som eleverna skulle ta ställning till, och den 

andra handlade om kläder. Eleverna valde det senare efter omröstning (endast sju 

elever röstade för plast-dilemmat). Sex veckor tidigare hade eleverna jobbat med att 

räkna ut sitt ekologiska fotavtryck kopplat till kläder. Nu fick de följa upp detta och ta 

ställning till tre punkter: 1) gör du annorlunda nu jämfört med tidigare? Vad? Hur? 2) 

Vad skulle kunna få dig att ändra ditt beteende mot ett mer hållbart agerande? 3) På 

vilka sätt är det effektivt att påverka andras beteende?  

Eleverna fick diskutera frågorna runt borden, cirka fyra elever per grupp, och sen skriva 

sina svar på post-it lappar som sattes upp på tavlan. Eleverna diskuterade sina egna 

konsumtionsval. Engagemanget var varierande. Vissa elever vill fokusera på att skriva 

klart en labbrapport som var viktig för betyget. Några elever var trötta efter en klassresa 

och deltog inte aktivt. Eleverna synpunkter togs tillvara och summerades under två 

kolumner: ”Aktörer som kan påverka oss” och ”Vem kan du påverka och hur?”. Två av 

eleverna fungerade som sekreterare. Läraren läste igenom lapparna och försökte utröna 

svar på de båda frågorna. Idéerna bearbetades inte vidare av eleverna. Läraren kämpade 

med att hitta mönster i elevsvaren. Inslagen av normkritik kom mestadels under 

elevernas resonemang i de mindre grupperna, men var av relativ ytlig karaktär (”fel att 

konsumera för mycket kläder”). Någon egentlig summering blev det inte.  

Handlingskompetens-perspektivet framkom genom att det var faktiska förändringar av 

konsumtionsmönster som stod i fokus. Flera av eleverna skrev att de faktiskt ändrat sina 
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vanor och börjat köpa färre antal kläder. Orsaken till detta var ökad kunskap. Den 

främsta påverkan på unga kom via vänner, familj och media. 

Läraren läser en post-it-lapp högt från tavlan: ”Det som kan påverka mig är om jag blir 

skrämd”. Läraren kommer med en utläggning. Här kanske ni har tänkt på att ni fått 

information om alla resurser som krävs i framställningen. ”Uppfattar ni mig så. Att jag 

skrämmer er?” Läraren ler. Några av eleverna ler tillbaka och säger nej. Läraren 

fortsätter och läser flera lappar. ”Ja, jag köper ännu mindre kläder”. Flera andra elever 

har angett liknande svar. Någon elever säger att han inte ändrat sig. Läraren botaniserar 

vidare bland lapparna. Efter någon minut säger han: ”Vilka aktörer kan påverka oss?”. 

Han vänder sig till eleven som agerar som sekreterare: ”skriv upp producenterna” de 

som tillverkar kläderna. Eleven ser frågande ut. Läraren: ”Ja, alltså klädtillverkarna, 

skriv upp det. Eller nej, skriv producenterna”. 

 

4.4 Resultatreflektion 

Resultaten i denna studie kommer från tre olika insatser, vilket ger möjlighet till analyser 

och sammanläggningar. De mönster och gemensamheter som är redovisade ovan finns i 

det empiriska materialet och det pekar i flera olika riktningar. Här görs några kortare 

reflektioner kring gemensamma drag eller andra förhållanden, som har kunnat 

identifieras genom metaanalys av hela materialet.  

Utifrån resultaten i enkäten förefaller det som att personal i ledningsfunktioner i både 

förskola och skola anser att det mesta de fick frågor om anses viktigt i relation till att 

åstadkomma lärandemiljöer för hållbar utveckling. Resultaten indikerar särskilt att:  

• involvering av elever,  

• ledningens engagemang,  

• olika stödfunktioner, (exempelvis föreläsning, processtöd) 

• bra material,  

• dialog mellan kollegor,  

• gemensamma projekt med barn eller elever,  

• arbete med processer lokalt  

• och att ansöka om medel utifrån identifierade behov rankas högt.  

Betydelse av historiska perspektiv, att särskilda metoder behöver utvecklas eller att 

annat innehåll än det som finns i verksamheternas uppdrag skulle behöva förändras 

rankas lågt. Likaså betydelse av att involvera föräldrar, arbete utanför förskolan eller 

skolan, samverkan med omgivande samhälle och förändring av organisation rankas lågt. 

Om man uttrycker att det som hamnar i mitten av ranking har en vaghet i sin karaktär så 

hamnar områden som relationer till omgivande samhälle och andra lärmiljöer samt vissa 

stödmaterial där. Däremot rankar ledningspersonal att relationer till omgivande 

samhälle skulle behöva utvecklas.  
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Från fokusgrupperna med lärare i de olika verksamheterna lyfts delvis samma aspekter. 

Delaktighet och involvering liksom medvetande och förhållningssätt är två av de 

tydligaste dimensionerna som lyfts fram. Inom dessa betonar dock denna personal 

betydelse av att involvera föräldrar, särskilt inom förskola och de tidiga årskurserna i 

skolan. De betonar också betydelse av hela arbetslag eller hela skolan och pekar tydligt 

på betydelse av skolledning som är tydlig och prioriterar. Då förstår personalen vad 

ledningen vill åstadkomma och kan agera. Detta syns i resultaten när lärarna beskriver 

aktiviteter de gör, men numera på andra sätt. Det åstadkoms genom olika anpassningar 

och justeringar, som gör att perspektivet hållbar utveckling byggs in i det som pågår.  

De två andra resultaten som är empiriskt omfattande, handlar om kontinuitet, 

anpassningar och organisation samt betydelse av bra material och konkreta aktiviteter. 

Inom dessa betonar lärarna behov av konkreta inslag som fungerar och upplevs 

betydelsefulla. De talar också om hur de bygger in det i organisationen och hur viktigt 

det var att få lägga mycket tid på gemensam planering och dialog. Processtöd, sätt att 

arbeta som ger struktur och elevers involvering lyfts fram som avgörande inslag.  

Relationer till omgivande samhälle och natur är inte lika empiriskt omfattande, men det 

finns konkreta aktiviteter som visar hur olika lärmiljöer engageras. Detsamma gäller för 

relationer mellan lokalt och globalt. Den är inte empiriskt omfattande, men det finns 

tydligt beskriva inslag från vissa verksamheter.  

De så kallade ”tre benen” i utbildning för hållbar utveckling, relationer mellan 

ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden och förlopp återfinns också. Lärarna är 

tydliga med att det vidgade synsätt som ryms inom detta anslag delvis kunde vara 

avgörande för att se möjligheter. Flera lyfter fram att när de insåg att det inte bara 

handlar om miljö, eller att det inte handlar om ett särskilt innehåll eller ämne, 

möjliggjorde att de kunde börja arbeta med perspektivet utifrån andra ingångar, som 

redan fanns i deras respektive praktiker.  

Besöken i förskola och skola bekräftar delar i resultaten, samtidigt som beskrivningarna 

visar att komplexitet kan uppstå snabbt i konkreta undervisningssituationer. I 

beskrivningarna återfinns barn- och elevengagemang, barn- och elevinflytande, 

handlingskompetens och meningsfullt utforskande. Det finns också inslag att lokala och 

globala relationer diskuteras. I skolan är det tydligare att utgångspunkt i samhällsfrågor 

ger elevengagemang, särskilt när de blir berörda av något. Elever saknar delvis 

kunskaper och söker dem i strävan efter handlingskompetens. Diskussioner och 

reflektioner är tydliga inslag liksom lärare som balanserar mellan frihet och styrning mot 

uppsatta mål.  
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Denna avslutande reflektion visar att projektet fungerat i sin ambition att åstadkomma 

lärande för hållbar utveckling, både i förskola och skola. Den ger också antydan till var 

intressanta fortsättningar föreligger. 

Tre aspekter blev särskilt tydliga. Den första handlar om betydelse av att involvera 

föräldrar. Skillnaden mellan hur personal i ledningsfunktion och annan personal 

förhåller sig till denna aspekt, så som det undersökts i denna studie, skulle behöva 

fördjupas för att kunna klargöra vad resultaten innebär. Detsamma gäller för skillnader 

mellan hur relationer till omgivande samhälle och natur upplevs och uppfattas. Den 

tredje aspekten handlar om organisation. Personal i ledningsfunktion rankar behovet av 

förändringar i organisation lågt, medan annan personal tydligt beskriver att när de 

förstod vad ledningen ville förändra, kunde de starta arbete genom att justera, anpassa 

och utveckla aktiviteter på ett sätt så att det byggs in i organisationen och blir långsiktigt.  

  



40 
 

5. Avslutande diskussion: Möjligheter till bredare tolkningsramar 

Den avslutande diskussionen syftar till att anknyta resultaten till forskning. 

Diskussionen inordnar resultaten i ett bredare anslag, som kan användas som en 

tolkningsram för fortsatta initiativ. Avsnittet gör inte anspråk på att täcka ett 

forskningsperspektiv, alltså att redogöra för ett forskningsområde i sig. Det hade 

dessutom gått att välja ett antal olika områden, eftersom resultatens empiriska karaktär 

är så bred. Här diskuteras i huvudsak forskning, som handlar om professionellt lärande i 

utbildningsmiljöer och vad som visats vara betydelsefullt i sådana sammanhang. Delar 

av denna forskning utgjorde också inspiration i själva designen av projektet, vilket 

kunde åstadkommas genom det så kallade följeforskningsupplägget. Diskussionen är 

framställd genom användningen av några forskningsstudier, för att dels skildra några 

utvecklingstendenser samt för att ge möjlighet till att tolka resultaten i ett bredare anslag.  

5.1 Traditioner kring lärares kompetensutveckling, några begrepp 

I början av 2000-talet blickar Guskey (2003) tillbaka och beskriver problem som finns 

identifierade inom forskning, som handlar om lärares professionella utveckling. I en 

genomgång finner han att vanligast är studier som handlar om lärares ”pedagogical” 

och/eller ”content knowledge”, det som ofta går under benämningen ”PCK”. 

Tillsammans med PCK är studier som handlar om hur elever lär sig olika innehåll 

dominerande, och särskilt vanligt är studier inom matematik och naturvetenskap. 

Guskey (2003) är kritisk när han konstaterar att när forskare hänvisar till vetenskaplig 

evidens om lärares professionella utveckling, så ska man vara medveten om att 

studierna tidigare har handlat mer om lärares och forskares åsikter och uppfattningar 

om vad som uppfattas vara effektivt. I betydligt mindre utsträckning har forskningen 

handlat om vad som faktiskt är effektivt för elevers lärande. Forskare verkar ha varit mer 

intresserade av olika aktörers åsikter och uppfattningar, istället för att ta reda på vad 

som fungerar i praktisk verksamhet. Att elever på grund av detta har varit 

marginaliserade i den tidigare forskningen om lärares professionella utveckling kan 

tyckas märkligt, men det har ingått i avgränsningar och traditioner kring använda 

begrepp, perspektiv och metodinriktningar.  

En annan populär inriktning som Guskey (2003) sätter fokus på, handlar om forskning 

som betonar betydelse av att lärare pratar med och lär av varandra. I Sverige kan 

begreppet ”kollegialt lärande” ses som en översättning och vanligt använt begrepp. 

Guskey pekar på själva idén, som en försvårande omständighet, eftersom det finns så 

mycket forskning som visar att lärare är lika effektiva med att hindra kollegial 

utveckling, som att stötta densamma. Guskey sammanfattar och pekar tydligt på att det 

saknas konsensus hos forskare som arbetar med lärares professionsutveckling, om vad 

som är effektivt. Guskey föreslår en inriktning där man sätter upp tydligare kriterier för 

vad som är effektivt och fungerar för lärare, istället för att bortförklara dåligt 
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genomförde studier med att frågorna är kontextuella eller att man har evidens som det 

inte går att dra några säkra slutsatser ifrån. Om kontextuella dimensioner är väsentliga, 

behöver de bli beskrivna, operationaliserade och hanterade, såväl i utvecklingsarbeten 

som i forskning. I föreliggande projekt har kollegialt lärande inte varit ett viktigt 

begrepp, utan snarare behandlats som en konsekvens av identifierade behov. Betydelse 

av denna hantering utvecklas i det följande.  

5.2 Begreppet ”Teacher professional development” och bortglömda elever 

Avalos (2011) analyserar den forskning som kommer i kölvattnet av den kritik, som kan 

gestaltas med hjälp av Guskey (2003). Avalos studerar studier mellan 2000-2010 från 

olika delar av världen, som handlar om lärares kompetensutveckling (Teachers’ 

professional development (TPD)). Begreppet TPD saknar en bra svensk översättning. 

Här används lärares kompetensutveckling. Begreppet TPD rymmer i sig lärares lärande, 

förmågan att lära sig hur andra lär, samt att kunna omsätta kunskaper i praktisk 

verksamhet. Avalos visar att det finns en variation mellan länder, som bidrar till att man 

måste förstå att frågorna och utmaningarna är kulturellt inbäddade. Trots det, visar hon 

att forskningen nästan uteslutande handlar om lärares lärande, hur det bör utformas i 

kompetensutvecklingsprogram, samt om hur det sedan kan tas in i praktiker. 

Forskningen hon går igenom visar även att lärares kompetensutveckling behöver se 

olika ut i olika situationer och designas utifrån en medvetenhet om hur förändring sker i 

skolmiljö, hur samverkan byggs upp, vad som påverkar samt hur man kan mäta effekter 

av olika insatser.  

Avalos poängterar att det numera är tydligt att forskningen rört sig bort ifrån det gamla 

sättet att tänka där lärare tar del av färdiga program, förslag eller uppmaningar. Nya 

modeller finns där lärare är både objekt och subjekt för lärande, liksom för utveckling. 

En annan rörelse, som Avaos kan se i forskningen, beskriver hon som att det är 

nödvändigt att det sker förskjutningar från prat till observationer, vilket liknar en del av 

Guskeys (2003) kritik. Det har varit för mycket inslag av att lärare ska prata med 

varandra, istället för att observera och analysera konkret undervisning eller annat som 

hör därtill. Att ägna uppmärksamhet åt sådant som lärararbete faktiskt handlar om, 

verkar marginaliserat och återkommer i forskningskritiska diskussioner en bra bit in på 

2000-talet. Darleen Opfer, Pedder & Lavicza (2011) preciserar och visar att projekt och 

olika program, som lärare tidigare blivit involverade i, med syfte att utveckla dem 

professionellt, ofta saknat en förankring i sådant som lärare har ansett varit viktigt. 

Varken forskning eller utveckling verkar haft en kapacitet att möte lärare utifrån 

identifierade behov. Författarna pekar på denna omständighet som viktig för att kunna 

vända utvecklingen och starta verksamheter som får betydelse i de praktiker där det 

spelar roll. Det är delvis på grund av denna kritik som föreliggande arbete provade ett 

upplägg där lärare tillsammans med skolledning, skulle formulera en ansökan där 

sådant som ansågs angeläget att arbeta med utgjorde själva anledningen till 
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engagemang. Det var ett försök att starta i lokalt formulerad relevans och bygga därifrån. 

Vad sådana upplägg kräver, i hela kedjan av de som arbetar inom utbildning utvecklas i 

det följande.  

5.3 Modeller och rekommendationer 

En modell utvecklad av Clarke & Hollingsworth (2002) kom att bli en nyckelreferens 

inom forskningen kring lärares kompetensutveckling. Författarna använde begreppet 

”teacher change” istället för TPD och utvecklade en modell där effekten är ”teacher 

professional growth”. En styrka med modellen anses vara att den är lätt att förstå, den 

går att bryta ner i delar och att den delvis innebar ett skifte i begreppsanvändningen och 

sätt att förhålla sig till lärares professionella utveckling. Skiftet handlade i stort om att en 

mycket större uppmärksamhet inriktas mot eleverna och deras lärande samt ett synsätt 

på lärare och deras arbete, som innebär att de tar ägandeskap för hur de behöver 

utvecklas, för att sedermera utveckla sina praktiker. Sedan början av 2000-talet har 

många studier varit inspirerade och genomförts utifrån ansatser i denna modell.  

Desimone (2009) visar att mycket av arbeten inom TPD handlar om att utveckla 

begreppsanvändningen, hur TPD kan mätas och studeras samt identifiera viktiga 

dimensioner, som tillsammans bygger upp en helhet. Desimone argumenterade för att 

forskningen inom TPD har nått så pass långt att man kan ge rekommendationer. Hon 

betonar betydelse av ambitionen att åstadkomma förändringar i utvecklingsarbete, på ett 

sätt som gör att det kommer elevers lärande till del. Detta var också en av ambitionerna i 

detta projekt, att hitta sätt att arbeta, som gör att investeringar berör lärandet för barn 

och elever. Med en sådan ambition, lyfter Desimone (2009) fram att för att nå framgång 

är det inte själva aktiviteterna i ett projekt som är intressanta att fokusera, utan det är 

framför allt själva upplägget och designen av projektet, som uppmärksamheten ska 

inriktas mot. I sin sammanfattning av forskning argumenterar Desimone för att det finns 

fem kritiska egenskaper för sådan framgångsrik skolutveckling som bör fokuseras. Den 

första handlar om innehållsfokus, att lärare är fokuserade på vad elever ska lära sig och 

får ta del av forskning om hur elever lär sig sådant innehåll. Den andra handlar om att 

involvera lärare i aktivt lärande, som kännetecknas av dialog och diskussion, utifrån 

exempelvis studier av klassrum eller elevarbeten. Denna aspekt ska förstås i kontrast till 

hur kompetensutveckling ofta genomförs, i form av föreläsningar där någon expert, inte 

sällan forskare, ska tala om något för lärare, som är passiva och lyssnar. Den tredje 

egenskapen handlar om koherens och går i flera riktningar. Koherens kan handla om att 

söka efter upplägg för lärares lärande, som är i linje med lärares kunskaper och 

föreställningar, så att lärare känner igen sig och förstår kopplingar till vardagligt arbete. 

En annan dimension inom koherens handlar om hur olika policy, på olika nivåer, 

förhåller sig till ett aktuellt upplägg så olika initiativ inte drar åt olika håll. Den fjärde 

egenskapen handlar om tidsaspekter och kallas varaktighet (engelskans ”duration”). 
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Forskningen kan inte ange exakt hur många timmar som bör läggas inom ett projekt för 

att det ska få effekt i klassrum, men det finns grund för att säga att korta inslag, som 

enskilda dagar med en föreläsning, inte är framgångsrika. Man bör ägna arbete minst 

över en termin, med återkommande inslag som bidrar till en målsättning som är 

förankrad. Den femte egenskapen handlar om bred involvering och deltagande på så vis 

att inte fokusera på enskilda personer, utan snarare på arbetslag, eller bredare 

samverkan, för att det ska byggas in i en organisation och inte falla med enskilda 

individer.  

Samtliga dessa fem aspekter kan sägas vara i rörelse i resultaten till denna studie. Det 

breda anslaget har varit tydligt från början. Involvering av hela verksamheter var 

exempelvis en förutsättning i ansökan om medel. Att inte rusa iväg med konkreta 

aktiviteter var inbyggt i själva projektets upplägg, som snarare betonade att lägga lång 

tid på gemensamma diskussioner för att identifiera målsättningar, som många kan vara 

överens om. Att formulera behov lokalt, som man vill arbeta med, berör frågor om 

koherens. Däremot är det inte möjligt att via resultaten få en känsla för hur andra 

initiativ konkurrerat. Frågor om innehåll är inte heller tydligt i detta projekt, eftersom 

hållbar utveckling inte är ett ämne eller ett innehåll, utan ett perspektiv i 

utbildningssystemet. Däremot kan man säga att fokus skulle ligga på detta perspektiv, 

genom att anknyta och arbeta med något man upplevde som lokalt relevant. Även om all 

denna forskning är internationellt publicerad, verkar mycket snarlika förhållanden sättas 

i rörelse i Sverige, eftersom resultaten i denna studie tydligt passar in i de 

rekommendationer och diskussioner som förs. I ett bredare anslag vore det förstås 

önskvärt med mer systematiska arbeten, där validitet och reliabilitet, kan prövas och 

ligga till grund för frågor om generaliserbarhet. Komparativa studier mellan kommuner 

vore exempelvis intressanta upplägg.  

Smith (2015) rapporterar arbete med liknande inriktningar från Irland, där forskning 

omsätts i upplägg för lärares professionella utveckling. Han betonar att det tidigare 

ägnats för lite uppmärksamhet åt vad som leder till lärares engagemang för att utveckla 

undervisningen. Smith lyfter fram betydelse av arbete som bygger på att lärare känner 

sig motiverade och att det finns en samverkande kultur. Han visar vidare att sådana 

upplägg på utvecklingsarbete får en effekt att lärare rör sig bort ifrån lärarcentrerade 

inriktningar och byter till mer elevcentrerade, som i sin tur byggs upp mer av 

undersökande och utforskande arbetssätt. Studien visar också att varaktigheten är 

väsentlig och argumenterar för upplägg som spänner över flera år. Smith sammanfattar 

genom att säga, att om man har som målsättning att kompetensutveckling ska förändra 

något i klassrum och komma elevers lärande till del, är upplägg som intresserar sig för 

lärares kunskaper och deras uppfattningar om hur elever lär sig något, och bygger 

därifrån, väsentliga och effektiva (se även Smith, 2014). Roehrig, Dubosarsky, Mason, 

Carlson & Murphy (2011) pekar också i en sådan riktning och preciserar att lärare efter 



44 
 

genomgångna projekt med sådana upplägg börjar se eleverna som en resurs för den 

professionella utvecklingen, genom att studera dem, lyssna på dem, tala med dem, och 

notera olika händelser.  

5.4 Om att ta barns och elevers lärande på allvar för professionell utveckling 

Det som framskymtar i denna del av diskussionen är betydelser av elevers involvering. 

Det är som om svar till vissa frågor om professionell utveckling i skolan sitter framför 

fötterna på lärare varje vardag.  Om man ska följa forskningens inriktningar skulle det 

vara möjligt att sticka ut hakan lite och säga att bristen på barn- och ungdomsperspektiv, 

är en klar brist i designen av lärares professionsutveckling. Även i föreliggande studie 

låg fokus på att lärare och skolledning skulle formulera lokal relevans för en skolenhet. I 

ett framåtsyftande arbete vore det intressant att tydligare involvera eleverna redan i en 

sådan fas. På grund av att detta indikeras, kommer den fortsatta diskussionen att försöka 

precisera innebörder av sådana upplägg, med hjälp av några ytterligare 

forskningsstudier.   

Mansour, El-Deghaidy, Alshamrani & Aldahmash (2014) pekar i dessa riktningar och 

preciserar delvis vad problematik kan bestå av. När lärare involveras i 

kompetensutvecklingsprogram är det ofta med syfte att något behöver utvecklas i 

undervisningen. Inte sällan handlar det om elevers prestationer. Tidigare studier har 

tydligt kunnat visa att det är kritiskt hur upplägg för kompetensutveckling är utformade, 

för i värsta fall omsätts ingenting i klassrumspraktiker. En bidragande orsak till detta är 

att de som designar kompetensutvecklingsprogram ofta är okunniga om den kontext 

som lärare och elever verkar i. Mansour et al. (2014) argumenterar därför för ett mer 

sociokulturellt upplägg på såväl kompetensutveckling, som på den forskning som 

studerar processerna, vilket också innebär att uppfatta det som en process. Inte som 

något som kan överföras till lärare som mottagare. Meningsfulla inriktningar handlar 

snarare om att försätta lärare i relation till varandra och till deras elever, för det är i de 

sociala relationer som är aktuella, som viktigt arbete konstrueras. Det kan därför vara 

avgörande att lärare ges möjlighet att ge sina reaktioner på olika upplägg för 

kompetensutveckling, så att hänsyn tas till den verkliga kontext som de faktiskt arbetar i.  

Mansour et al. (2014) redogör för en modell, som tydligt skiljer mellan lärares lärande 

och lärares sätt att omsätta sitt lärande i praktik, men också hur dessa två aspekter 

förhåller sig till varandra. Deras studie visar tydligt hur betydelsefullt det är när lärares 

lärande byggs utifrån identifierade behov. Det är ett synsätt på kompetensutveckling 

som byggs inifrån olika verksamheter, tar sig olika uttryck eftersom behoven är olika, 

och där lärare är både initiativtagare till och bärare av tillskapade processer, med en 

förankring i hela skolorganisationen. Dewnarain Ramnarain & Modiba (2013) visar att 

sådana inriktningar utgör förutsättningar för att åstadkomma ansvarsfulla 

skolorganisationer. Ansvarigheten handlar om att kunna fatta beslut om sin egen 
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vardagspraktik, formulera vad som är väsentligt att utveckla och ta ansvar i processer, 

istället för att vara beroende av andra, som formulerar vad som är väsentligt. Även Kriek 

& Grayson (2009) studerar sådana upplägg och bygger en holistisk modell för lärares 

kompetensutveckling. Hela synvändan hänger förstås ihop med att det finns någon som 

lyssnar till och respekterar det lärare har att säga om sina egna verksamheter, vilket jag 

ska återkomma till längre fram i denna diskussion. Det handlar om att hela den så 

kallade styrkedjan måste tillse att viktiga funktioner finns på plats, i relation till en 

gemensam process.  

van Driel, Meirink, van Veen & Zwart (2012) genomför också en analys av 

forskningsevidens om lärare professionella utveckling. Även de tar avstamp i det 

tidigare synsättet, där någon som ansågs duktig skulle utforma material som lärare 

skulle använda. Utmaningen var sedan att försöka få lärare att arbeta på det sättet som 

ansågs vara förtjänstfullt. Även om mycket viktigt arbete har blivit genomfört och delvis 

fungerat, pekar författarna på att det lätt uppstår problem och negativa effekter av 

sådana ansatser.  

van Driel et al. (2012) pekar på behov av att i design av kompetensutveckling utgå 

tydligare från det som händer i klassrum, att ha fokus på undervisning och lärande i 

kombinationer med vad vetenskaplig evidens visar. Detta kallar de för ”fokus”. I nästa 

aspekt pekar de på aktivt lärande, det vill säga att lärare lär sig om sina praktiker. Det 

kan göras på många olika sätt. Det viktiga är att inte släppa fokus på elevernas 

förutsättningar för lärande och vad som kan göras för att utveckla lärandet. En tredje 

aspekt för att göra lärares professionella utveckling mer effektiv handlar om att bilda 

gemenskaper, det vill säga grupper där man samverkar och tillsammans diskuterar olika 

utmaningar. Den fjärde aspekten handlar om varaktigheten, den femte om koherensen 

och den sjätte om organisation. Författarna visar att betydelse av organisation ofta är 

försummad, troligtvis såväl i utvecklingsprojekt som i forskning.  

van Driel et al. (2012) visar vidare att nästan inga studier inom lärares professionella 

utveckling rapporterar elevperspektiv, vilket kan tyckas märkligt. Elever borde ha en rik 

uppsättning uppfattningar om egenskaper hos sina lärare och vad som är mer eller 

mindre effektivt för deras lärande. Författarna lyfter också fram Clarke & Hollingsworth 

(2002) modell och menar att de flesta studier som gjorts sedan dess, inte haft kapacitet att 

hantera alla delar i modellen. Författarna är tydliga med att elevperspektivet i stort sett 

fortfarande är frånvarande och detsamma gäller för organisation. De föreslår exempelvis 

att en intressant inriktning vore att lärare får berätta om sina behov och den skolkultur 

de ingår i, vilket innebär att starta professionell utveckling utifrån hänsynstagande till 

och visa respekt för de som ska göra jobbet.  
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5.5 Om ledarskap för lärares professionella utveckling 

I flera delar av det som redogjorts för ovan, framkommer forskningsresultat som handlar 

om lärares ägandeskap (engelskans ”agency”). Denna aspekt handlar också om 

ledarskap. Leithwood & Jantzi (2005) gick igenom forskning mellan 1996-2005, som 

handlar om sådant ledarskap som leder till engagemang och involvering där man 

tillsammans utvecklar högre förståelse och motivation för en verksamhet. Författarna 

visar på betydelse av att formulera inriktningar (vision, mål och förväntningar), hjälpa 

och stötta individer utifrån olika behov, justera organisationen för att skapa strukturer 

som uppmuntrar samverkan, samt förmågan att omsätta saker i handling med hjälp av 

supportstrukturer på olika nivåer. Samtliga dessa egenskaper i ledarskap kommer till 

uttryck i det empiriska materialet i föreliggande studie. Lärarna betonar i flera delar 

betydelse av ett tydligt ledarskap, som visar riktning. De talar också om att det är då de 

kan ta tag i aktiviteter och justera, anpassa eller utveckla olika aspekter i konkreta 

aktiviteter. Lärarna kommenterar också innebörder av supportstrukturer, exempelvis att 

en föreläsning kommer rätt i tid, när det finns ett behov, eller att processtöd kan 

engageras på motsvarande sätt, ibland med bra och fungerande material. Leithwood & 

Jantzi (2005) gör en poäng av att det finns begränsad kunskap om vilka faktorer som kan 

stimulera ett sådant ledarskap, vilket därför vore en intressant aspekt att hantera i 

framtida åtaganden.  

Timperley (2005) har rapporterat forskning om ledarskap i skolan under en längre tid. 

Redan 2005 redogjorde hon för innebörder i begreppet distribuerat ledarskap och hur det 

kan tas från teoretiska utveckling till omsättning i praktik. Frågan om ledarskapets 

betydelse för lärares professionella utveckling är som en separat del i publiceringen 

kring lärares professionella utveckling. Timperley (2005) visar på brister i tidigare 

synsätt, som går tillbaka mot 1980- och 1990-talen, där betydelse av en enskild skolledare 

eller att bygga på eldsjälar i en organisation diskuterades tydligare. Problemet är att det 

finns lite tid för en rektor att ägna tid åt dessa frågor. Dessutom blir det sårbart vid 

personalskiften. I begreppet distribuerat ledarskap ligger fokus på att upprätthålla en 

inriktning istället för fokus på särskilda strukturer, rutiner eller att dela ut uppgifter. Det 

handlar om att ta ansvar för olika delar i en gemensam organisation. Att kunna relatera 

enskildheter till helheten. En viktig anledning för detta är att det formella ledarskapet i 

utbildningspraktiker inte alltid besitter den expertis som behövs för att utöva praktik. 

Därför bygger distribuerat ledarskap på att ta utgångspunkt i expertis, istället för 

hänvisningar till formella positioner. Det distribuerade ledarskapet handlar om att alla 

ska vara uppmärksamma på och fokusera elevers lärande, och att alla bidrar på olika sätt 

till denna målsättning. Betydelsefullt är förstås att länka ihop lärarnas expertis med 

ledningsfunktioner, och Timperley (2005) menar att detta är en egen funktion (boundary-

spanning) för att åstadkomma denna typ av organisationsinriktning. Å andra sidan 

vänder hon på det och menar att framgångsrika skolor nog alltid använt sig av sådana 
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upplägg på ledarskapet, för att det har upplevts som nödvändigt och personal har 

kunnat etablera strukturer utifrån beprövad erfarenhet. Det är först nu som forskningen 

börjat uppmärksamma och beskriva dessa förhållanden samt dokumentera betydelser av 

dem.  

I en annan uppföljande studie visar Timperley (2011) att trots att det finns gedigen 

publicering om vilka egenskaper i ledarskap som vore effektivt för utbildningspraktiker, 

så omsätts sällan forskningen i vardaglig praktik. Det saknas kunskapsuppbyggnad om 

själva ledarskapets betydelse för att åstadkomma effektiva utbildningspraktiker. 

Timperley (2011) söker efter svar i den historiska bakgrunden och menar att forskningen 

tidigare var inbegripen i en föreställning att vissa ledare hade förmåga att lyfta alla i en 

organisation och att det har varit ett starkt fokus på relationer mellan vuxna. Det saknas 

nästan helt relationer till elever inom denna forskning. När elevinvolvering nu försöker 

åstadkommas finns en risk om man fokuserar för starkt på elevers prestationer, för det 

kan lätt leda till skuld och vem som ska hållas ansvarig för en given situation. En annan 

väg att gå handlar om förmågan att sätta upp en vision, och bryta ner den i konkreta 

aktiviteter inramat med förväntningar. I sin studie visar Timperley (2011) hur krävande 

det kan vara att åstadkomma sådana skolkulturer och vad som krävs för att upprätthålla 

en sådan organisation. Att röra sig i en skola, och kunna uppfatta delar i det som pågår 

kräver djup kunskap inom både lärande och undervisning utifrån såväl deklarativ som 

procedurell kunskap. Timperley reflekterar att sådan kunskap troligtvis är mycket olik 

den som har uppmuntrats exempelvis inom skolledarutbildningar eller 

autonomiutredningar som torgförts som viktiga, där rektorer ska lösa frågor lokalt på 

sina enheter utifrån generiska kompetenser. Det som framskymtar i forskningsevidensen 

för att åstadkomma ledarskap för professionsinriktning, handlar om mycket specifik 

kunskap, rotad i utbildningsvetenskaplig teoriutveckling.  

I denna del av diskussionen framkommer ett behov av fördjupad förståelse för 

kunskapsbegreppets olika delar kopplat till utbildningsvetenskaplig teoribildning. Man 

kan säga att resultaten på så vis kan ramas in utifrån en epistemologisk 

tolkningshorisont, som handlar om att behärska begrepp, modeller och teorier och 

samtidigt kunna anknyta dem till händelser i en konkret situation. Att bygga in sådana 

kvaliteter i upplägg kring lärares professionsutveckling utgör därför intressanta fortsatta 

ansträngningar. I föreliggande studie är det också viktigt att påminna om att både 

förskola och skola ingår, som bygger på olika teoretiska och idéhistoriska sammanhang. 

Olika konsekvenser för vad som skulle vara intressant i kommande åtaganden och hur 

det borde uttryckas, är dock inte föremål att utreda i denna studie.  

Som avslutning på denna diskussion väljer jag istället att lyfta fram en ytterligare 

förskjutning som diskuteras inom forskningen. Flera överger nu begreppet ”TPD” och 

börjar istället tala om lärares professionella lärande för att utforma effektfulla praktiker 
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för elevers lärande. Mujis, Kyriakides, van der Werf, Creemers, Timperley & Earl (2014) 

visar att det trots all forskning som genomförts under 2000-talet saknas modeller för 

lärares professionella utveckling där elevers lärande ingår. Lärares beteende, det vill 

säga egenskaper i lärarpersonligheten, är viktiga för utbildningens effektivitet och Mujis 

et al. (2014) går igenom forskning om detta och identifierar åtta läraregenskaper som kan 

mätas med fem dimensioner och bygger sedan en modell för professionell utveckling 

med detta som bas. De poängterar också att alla nivåer som en lärandemiljö ingår i har 

betydelse och måste därför beaktas, från elev, via klassrum, till skola och skolsystem. 

Modellen är cyklisk och börjar med lärare som tar utgångspunkt i utmaningar 

förknippade med elevers lärande. Modellen är på så vis utmaningsdriven, utifrån elevers 

perspektiv och förhållanden, istället för att utgå ifrån vad som ska ändras i en 

organisation. Det senare ska snarast ses som en konsekvens av det föregående. Att utgå 

ifrån eleverna för att åstadkomma professionsutveckling, ska inte tolkas som att eleverna 

ska bestämma vad de ska lära sig. Det handlar om att lärare ska tillerkännas betydelse av 

att de får stanna kvar i frågor om lärande och undervisning, som rör deras elever. Efter 

att ha identifierat viktiga utmaningar, ska lärare i modellen sätta upp mål för sitt 

professionella lärande utifrån vad de behöver lära sig, för att kunna möta elever i deras 

behov. Först i steg tre kommer frågor om hur dessa kompetenser kan utvecklas. 

Observera att det är i steg tre som de flesta kompetensutvecklingsprogram startar, och 

input kommer oftast utifrån. I denna iterativa modell växer behoven för utveckling 

inifrån och det måste tillskapas ledarskap och samverkan på flera nivåer för att kunna 

fånga upp, stötta och ta sådana processer vidare. I nästa steg involveras eleverna i 

lärandemiljöer med nya inslag och i det femte steget analyseras vad det leder till för 

elevernas lärande. Vad är nytt i det nya?  

Diskussioner och reflektioner om genomförda förändringar får inte bli ytliga. Därför 

argumenterar Mujis et al. (2014) för den iterativa karaktären i modellen. Det är viktigt att 

eleverna deltar hela vägen, tillsammans med sina lärare. Elevernas återkoppling på 

genomförda justeringar och anpassningar är en viktig del i modellen. Sådana processer 

ger indikationer för såväl skolan som för huvudmannen om olika behov i olika 

verksamheter och ger därmed implikationer för de olika organisationsnivåerna. Med 

sådana upplägg krävs supportstrukturer som kan aktiveras vid olika tillfällen, och på 

olika sätt för olika identifierade behov. Det är orimligt att tro att sådana processer skulle 

kunna fungera lokalt på en skolenhet. Det ska växa därifrån, men det måste stöttas vid 

behov och lärare behöver veta var de ska vända sig för att kunna komma i kontakt med 

angelägen kunskap, när behoven är formulerade.  

Att vara professionell i denna betraktelse handlar inte om att utvecklas från novis till 

expert. Det handlar mer om att skapa en organisation, som bygger in metakognition i 

konkreta lärandesituationer i klassrum. Mujis et al. (2014) kallar denna egenskap i 
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lärarprofessionen för adaptiv expertis. Det innebär lärare som är lyhörda för sina unika 

elever, och som söker lösningar utifrån identifierade utmaningar. Möjligheten att göra 

det handlar om hur ledarskapet och organisationen utformas, på alla nivåer. Sätten som 

detta görs på kan mätas i form av en skolas adaptiva kapacitet, som också kräver 

metodutveckling.  

5.6 Om fyra synvändor för lärares professionella lärande 

Mujis et al. (2014) lyfter fram fyra viktiga förändringar i tankesätt för att kunna utveckla 

adaptiv expertis, som är mekanismen i professionellt lärande. En första synvända är värd 

att upprepa: Tänk inte utifrån och in, utan tvärtom. Med andra ord, överge begrepp som 

kompetensutveckling och börja istället tala om professionellt lärande. Det senare stannar 

kvar i klassrum och bygger därifrån. En andra synvända handlar om att sätta samman 

gemenskaper utifrån identifierade behov. Inte för att organisationen kräver det eller för 

att det är en rutin. När lärare förstår något om vad de behöver lära sig, för att kunna 

hantera sina elever, ska det finnas möjlighet att formulera dessa behov och låta 

gemenskaper växa därifrån. Det måste finnas möjlighet att engagera exempelvis 

forskare, material eller andra kollegor där man tillsammans kan fördjupa förståelse för 

något som är viktigt. I sådana gemenskaper kan föreställningar utmanas, bekräftas eller 

synsätt vidgas som gör att lärare kan justera, anpassa och utveckla förhållningssätt eller 

funktioner i aktiviteter. Alltså, lärare ramar in vad de behöver, utifrån elevers behov för 

lärande, därefter kommer meningsfulla samverkanskulturer som relaterar till just detta. 

En tredje synvända handlar om att elever ska vara del i processerna. De ska inte lyftas 

bort, som de ofta görs vid kompetensutvecklingsinsatser. Eleverna är motivet för lärares 

engagemang. De utgör grunden för vad som behöver förändras och varför. Alltså, 

eleverna utgör en del av lösningen, inte en del av problem. En fjärde synvända handlar 

om att inte hänvisa frågor om professionellt lärande till enskilda skolenheter. Lärare kan 

inte möta nya utmaningar kring lärande och undervisning själva. Alla som ingår i 

organisationens olika lager, måste göra sin del i relation till en gemensam process. Rätt 

villkor måste finnas på plats, vilket handlar om att tillse att olika funktioner är 

aktiverade i den breda kontext som ett utbildningssystem utgör.   
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