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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka relationer mellan skola och omvärld och hur de 
påverkar skolornas arbete för hållbar utveckling. Sex pedagoger intervjuades och en 
kvantitativ sammanställning av pedagogers självvärdering gjordes. Skolorna valdes utifrån sitt 
uttalade arbete för hållbar utveckling. Intervjuerna undersökte hur pedagogerna tolkade 
begreppet skolans omvärld, vilka omvärldskontakter man hade och hur de påverkade lärande 
för hållbar utveckling. Omvärlden tolkades som skolans omedelbara närhet men även i ett 
vidare perspektiv. Skolorna hade flest kontakter med den närliggande omvärlden. Eventuellt 
kunde skolan placerad i en urban miljö utnyttja stadens kultur mer och den andra skolan 
placerad nära naturen utnyttjade skog och vatten mer. Nationella och enstaka internationella 
kontakter förekom. Kontakterna varierade över tid och förändrades med elevernas ålder. 
Personligt nätverk och internet var framgångsfaktorer för att skapa kontakter. Pedagogerna 
såg skolan som en del av samhället (det integrerade perspektivet). Genom omvärldskontakter 
blev lärandet för hållbar utveckling konkret, varierat och eleverna såg sig själva som en del av 
något större. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv urskiljdes i skolornas 
omvärldskontakter. Enligt skolornas självvärdering fanns fler kontakter med omvärlden än 
med samhället.  
 
Nyckelord: lärande, närmiljö, omvärldsrelationer, samhälle, det separerade och integrerade 

perspektivet 

 

Abstract 
A study of two primary schools and their relations with the surrounding world with focus on 
sustainable development.  
 
The aim of the study was to analyse relations between the school and the surrounding world 
and how these relations affects the schools’ work for sustainable development. This was 
mainly an interview study but teachers’ self-valuations have also been used.  Totally six 
teachers at two primary schools has been interwied. The schools were chosen because of their 
acknowledged work for sustainable development. From the interviews, it was found how the 
teachers interpreted the conception the schools´ surrounding world, what relations the schools 
had with the surrounding world and how that affected the schools´ work for sustainable 
development. The surrounding world was interpreted as both the close and immediate 
neighborhood but also in a wider perspective as other countries. The schools had mostly 
contacts with the close-by immediate surroundings. The school situated in the urban 
environment had more access the culture of the city and the school situated near nature used 
the forest and water more often. The schools had a few national and international contacts. 
The relationships with surrounding world changed over time and with age of the pupils. 
Personal contacts and interest helped to establish contacts. The teachers see the school as an 
integral part of the society. The relations with the surrounding world seem to have a positive 
impact on education for sustainable development. The learning became concrete, varied and 
the pupils view themselves as a part of something larger. Ecological, social and economic 
perspective could be identified in the schools relations with surrounding world. According to 
the self-evaluations the schools had more contacts to the surrounding world than to the 
society.  
 
Keywords: environment, learning, the separated and integrated perspective, society, 
surrounding world-relations 
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Inledning 
Barn oroar sig över miljön. Därför är skolan platsen att utbilda och engagera barn i 
miljöfrågor och de sociala och ekonomiska frågorna som hör därtill.  Ett allvarligt och 
oroväckande mönster när man tar del av dokument, rapporter, framtidsscenarier och 
internationella organs arbete är att barn och unga är osynliga, liksom ofta också kvinnor 
(Lindgren 1999). FN: s utnämnande, Dekaden, om ett årtionde för utbildning för hållbar 
utveckling visar på att utbildning nu kommer mer i fokus. WWF har, utöver sitt 
naturskyddsarbete över hela världen, framhävt behovet av miljöutbildning för barn och unga. 
1998 skriver WWF att fler nationalparker och naturreservat kvarstår som prioriterade för de 
fondpengar man har, men långsiktigt är utbildning den viktigaste faktorn i miljöarbetet för en 
hållbar utveckling (Lindgren, 1999).  
 
Hösten 2006 läste jag den valbara 7,5-hp kursen ”Hållbar utveckling” som Umeå Universitet 
bedriver inom Lärarutbildningen. Vid en exkursion kallad Naturmötet gick vi ut vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och tittade på olika typer av skog, gjorde upp eld, värmde 
nyponsoppa och lärde oss att knyta knopar. Inom lärarutbildningen har jag också fått göra 
besök till Klabböle energicentrum, tittat på turbinerna i Norrfors vattenkraftverk och tittat på 
gravsättningar från stenåldern. Vi har besökt Ratanskäret och där fördjupat oss i ”Slaget vid 
Ratan” och spår från istiden. När jag läste NO kom biologen Erika Åberg från 
Naturskolan/Världsnaturfonden till universitetet och föreläste bland annat resursfördelning, 
vattentillgångar och hur vårt sätt att leva påverkar omgivningen, det som WWF kallar 
”ekologiska fotavtryck”. Vi har lyssnat på och intervjuat personal vid Botniabanan samt gjort 
studiebesök på Kraftvärmeverket Dova. Jag minns verkligen dessa kontakter med omvärlden. 
De teoretiska kunskaperna ger ett djup vid denna typ av besök och utflykter. Spår av hur 
naturen förändras blir tydliga; både naturliga förändringar som istider men också förändringar 
som beror på människan. Dessa besök i ”verkligheten” ökar förståelsen för teorin. 
Möjligheten att göra en del av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU: n) utomlands 
ledde mig till Nya Zeeland för att inspireras av landets pedagogik. Alla dessa kontakter har 
gjort att jag ser min del i människans påverkan på andra människor och länder.  
 
I karaktärsdragen för undervisning för hållbar utveckling lyfts demokrati, ämnesintegrering, 
täta kontakter med samhället och naturen samt arbetsformer som fokuserar på processen 
likaväl som den slutliga produkten (SOU, 2004:104). Jag har i denna uppsats valt att fokusera 
på karaktärsdraget ”täta kontakter med samhället och naturen”. I självvärderingen som Umeå 
kommun använder sig av finns Kontakt med samhället runt skolan och Kontakt med 

omvärlden (utanför samhället runt skolan) med som två av punkterna. Andra punkter i denna 
självvärdering är elevinflytande, kompetensutveckling, skolans resurser. Jag är intresserad av 
hur kontakter med omvärlden påverkar lärande för hållbar utveckling.  
 
Umeå kommun har startat arbetet ”Utmärkt 2010!” vilket är en satsning på att alla förskolor 
och skolor i Umeå ska ha anmält sig till utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” innan år 
2010.  Myndigheten för skolutveckling ställer olika kriterier på skolor som söker utmärkelsen. 
Under rubriken Pedagogisk handledning står kriteriet ”verksamheten informerar och delar 
med sig av arbetet för en hållbar utveckling och samarbetar med andra verksamheter och 
aktörer utanför verksamheten”. Under Pedagogiskt arbete står att ”samverkan med det 
omgivande samhället görs kontinuerligt” (SKOLFS,  2005:2).  
 
De fåtal undersökningar som gjorts på området visar att skolor ofta har ett fåtal kontakter med 
natur och samhälle. Samarbete mellan skola och arbetsliv saknar ofta stabila, långsiktiga och 
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uthålliga former eftersom det i för stor utsträckning drivs av eldsjälar med svagt stöd från 
skol- och kommunledning (SOU 2004:104). Men det finns undantag.  
 
På Österholmsskolan i Stockholm uttryckte lärarna i åk 7 att: ”Huvudläromedlet är samhället 
självt!” Klassens temaarbete kring konsumtionssamhället exemplifierar hur man kan träna 
eleverna att använda närsamhället som kunskapskälla ( Myndigheten för Skolutveckling, 
2004). 
 
Lärarna vid Vasaskolan i Hedemora uttryckte att den bärande tanken i temat ”kretslopp” var 
att integrera skolarbetet med det omgivande närsamhället. I temat kretslopp ingick 
delmomenten återvinning, mat, vatten och energi (Myndigheten för Skolutveckling, 2004).  
 
Det finns stora möjligheter till lärande i den ömsesidiga relationen mellan oss människor och 
de landskap vi lever i. Vi lär inte bara i naturlandskapet utan även det av människan byggda 
landskapet i städer och byar (Dahlgren i Dahlgren, Sjölander, Strid, Szczepanski, 2007). 
 
Eva Lundmark, lärare på Tundalsskolan i Robertsfors, har nyligen varit i Bangladesh för att få 
kunskaper till att utveckla en plan för att arbeta med globala frågor. Hon anser att skolan har 
ett ansvar för de här frågorna både när det gäller kunskap och opinionsbildning. Hon menar 
att genom att besöka dessa länder kan vi också koppla känslor till det vi undervisar om. Hon 
och andra lärare från Vindelns, Nordmalings och Bjurholms kommuner bodde utplacerade 
hos bönder i olika byar. Genom denna upplevelse får man mycket mer än teoretiska 
kunskaper. Projektet är en del av projektet Den globala skolan och finansieras av Sida 
(Andersson, 2008).  
 
Även i Nyköpings kommun finns ett samarbete med Den globala skolan vilket är ett 
samarbete mellan Internationella programkontoret och Sida. Uppdraget är att främja 
kunskapsutveckling och lärande. I Nyköping finns en tradition att elever och pedagoger 
besöker och studerar andra länder, som Tanzania och Indien. Skolorna trycker på vikten av att 
minska avstånd. Att få vara på plats och med egna ögon se och utforska en annan värld kan 
vara omtumlande och fascinerande för dessa gymnasieelever. De yngre barnen (F-6) arbetar 
med ett projekt kring tidningen Globen som ges ut av föreningen Barnens värld. Via reportage 
kan eleverna få möta barn i sin egen ålder som beskriver sin vardag. Det är lättare att ta till sig 
än statistik och nyhetsinslag från TV (Demetriades & Karlström, 2007). 
 
Att tidiga och täta kontakter mellan skola och omvärld är bra för elevens utveckling är något 
som de allra flesta håller med om. Trots det är klivet ibland stort att kontakta varandra.  
I Värmland har frågan stått på agendan. Vid årsskiftet 2004/2005 startades ett treårigt 
projektarbete initierat av Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Myndigheten för skolutveckling, 
Region Värmland, Karlstads universitet och Länsarbetsnämnden. Projektet – SKOLAarbetsliv 
– syftade till att öka samarbetet mellan skola och arbetsliv och främja entreprenörskapet på 
samtliga utbildningsnivåer i länet. Projektet har bland annat resulterat i tätare samarbete 
mellan regionala verksamheter (Skola arbetsliv Värmland, 2006). 
 
Bakgrund 
1962 gav Rachel Carson ut boken ”Silent spring” (Tyst vår). I boken varnar hon för 
konsekvenserna av pesticidanvändningen inom jordbruket. Hon skriver bland annat om DDT, 
som först ansågs vara ett mirakelmedel och som vann Nobelpriset. DDT visade sig vara 
förödande giftig för miljön. Tyst vår brukar allmänt framhållas som startskottet för den 
globala miljörörelsen (Björneloo, 2008). 



 6 

 
Ozonlagrens uttunning, växthuseffekten, hotet mot den biologiska mångfalden, 
ökenutbredning och vattenkrisen är symptom på att något i grunden är fel. De stora problemen 
är industriländernas konsumtionsmönster och bristen på insikt och politisk vilja att vidta de 
konkreta åtgärderna och fatta de kloka besluten (Lindgren, 1999). Problemen berör alla 
människor och måste hanteras på lokal, nationell, regional och global nivå för att kunna lösas. 
De är komplexa problem som omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. 
Lösningar förutsätter en helhetssyn, där åtgärder inom olika områden förstärker och 
kompletterar varandra (SOU:2004:104). Finanskris och matkris och höjda matpriser har varit 
stora problem under 2008. Torka, översvämningar och stormar är nya orsaker till krig. I 
radioprogrammet Konflikt som sändes i P1 (Vetenskapsradion, 2009 ) var temat ” En ny tids 
konflikter i klimatkrisens spår”. Vid Klimatmötet i Poznan, Polen i slutet av 2008, 
diskuterades hur vi ska kunna lösa klimatproblemen. I-länder och U-länder sitter i olika 
positioner vad gäller tillgång till teknik och pengar. Med citatet ”Vi sitter alla i samma båt 
under samma atmosfär” diskuterades i radioprogrammet om huruvida I-länderna tar ansvar för 
att hjälpa U-länder med tekniköverföring och finansiering. U-länderna vill ha hjälp eftersom 
det är dom som drabbas först och hårdast men USA och EU anstränger sig inte i frågan. Vi 
måste tillsammans lösa problemen för i framtiden drabbar problemen alla. Jorden har feber 
och klarar inte av att bli 2 grader C varmare. Översvämningar i Bangladesh visar redan på en 
utveckling som går fel. Klimatoffer och klimatflyktingar kommer att vara vår tids flyktingar. 
En man som representerar Mikronesien menar att landets kultur hotas eftersom kulturen hör 
ihop men landets geografiska position. Detta visar ytterligare ett exempel på hur allt hör ihop- 
ingenting är isolerade företeelser. 
 
Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom 
Brundtlandkommissionens som FN tillsatte i mitten av 1980-talet.  Brundtlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling lyder ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU, 2004: 104, 
s.32). Brundtlandkommissionens definition är övergripande men fångar vad det handlar om. 
Enligt UNESCO avses med hållbar utveckling social och ekonomisk utveckling som 
befrämjar rättvisa och bevarar den kulturella mångfalden utan att äventyra den ekologiska 
balansen. Den internationella dialogen framhåller fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, kulturell mångfald och interkulturell förståelse, hälsa, naturresurser (bland annat 
vatten ,energi, jordbruk och biologisk mångfald), klimatförändringar och 
fattigdomsbekämpning (SOU 2004:104). 
 
På 1960-talet gömde och förnekade länder sina miljöproblem. Världssamfundet vädjade om 
att man skulle ta dessa frågor på allvar. Detta ledde bland annat till Stockholmskonferensen 
1972.  ”Only one earth” (En enda värld) blev mottot för FN: s första miljökonferens i 
Stockholm (Lindgren, 1999). ”Den gjorde en hel värld medveten om att vi just  delar samma 
himmel, samma vind och vatten- att de gemensamma resurserna är begränsade på vår planet 
och att de miljöhot som skapas av människan drabbar människan själv” (Lindgren 1999, 
s.142). Många domedagsscenarier och domedagsprofeter fick stort utrymme på scenen och i 
media innan Stockholmskonferensen. Romklubben (sammanslutning som engagerar sig i 
internationella politiska frågor) gav ut ”Limits to Growth” som var en publikation av det 
slaget. Många av förutsägelserna har inte slagit in men de väckte till debatt och insikt kring 
risker med utvecklingen man då såg. Miljörörelsen växte, engagemang väcktes och pressen på 
beslutsförfattare och internationella organ ökade. Detta ledde fram till den första stora 
världskonferensen om miljö. Riokonferensen 1992 betonade strategier för människans 
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utveckling, där ekonomisk tillväxt baseras på hållbar utveckling. Riokonferensens aktionsplan 
Agenda 21 byggde på Brundtlandkommissionens rapport från 1987 med ett centralt budskap 
om hållbar utveckling (Lindgren 1999). Med start vid Riokonferensen har utbildningsfrågorna 
fått en allt större betydelse. Vetskapen om att människors lärande är en central förutsättning 
för hållbar utveckling har vuxit fram. Man pekar om fem milstolpar som blev avgörande för 
arbetet med hållbar utveckling; Stockholmskonferensen 1972, Brundtlandkommissionen 
1983-1987, Riokonferensen 1992 om miljö och utveckling, FN:s millenniedeklaration 2000, 
Johannesburg-toppmötet 2002 om hållbar utveckling Det finns också många andra organ som 
spelat en viktig roll till exempel, OECD och WTO. Även frivilliga organisationer som 
Greenpeace, Jordens vänner, Attac och Världsnaturfonden har betytt mycket för att väcka 
opinion, påverka politiker och berörda myndigheter (SOU, 2004:104). 
 
Stora samhällsförändringar och nya insikter har lett fram till att FN/Unesco nu riktar fokus 
mot lärare i hela världen. Åren 2005-2014 är en tioårsperiod, kallad Dekaden, då 
undervisningen ska präglas av olika perspektiv på hållbar utveckling (Björneloo, 2008). 
Utbildning är ett av de mest effektiva medel som samhället har, för att kunna möta dagens och 
morgondagens utmaningar (SOU, 2004:104). Skolans roll är viktig. Där finns möjligheterna 
att utveckla barns intresse, nyfikenhet och aktiva engagemang för sin miljö. Rädda Barnens 
kontakter med FN-organ visar att det upplevs ovant och nytt att ha ett barnfokus i miljö- och 
utvecklingsarbetet (Lindgren, 1999). I maj 1998 lade den svenska regeringen fram sin 600 
sidor långa miljöproposition: regeringsproposition 1997/98:145 Svenska miljömål. 

Miljöpolitik för ett hållbart samhälle.  I denna  miljöproposition fanns i princip ingenting om 
utbildningens roll och betydelse för att skapa ett hållbart samhälle (Björneloo, 2008). 
 
I Indien anordnades år 2007 den fjärde internationella konferensen i världen om 
Environmental Education inom ramen för FN:s Dekad om utbildning för hållbar utveckling. 
Här summeras vad som hänt de senaste 30 åren på utbildningsområdet och hur miljön i 
världen har förändrats under samma tidsperiod.  

1. Förändringar i hur man tänker om undervisning och lärande. Idag finns en större 
tonvikt på sociala och kulturella läroprocessen. Här finns fortfarande stora utmaningar 
för den formella utbildningen är trög att ändra. 

2. Förändringar inom ledarskap och samverkan. Ett stort antal universitet, 
utomparlamentariska grupper, som Världsnaturfonden och även regeringar, har börjat 
samarbeta kring miljöfrågor och hållbar utveckling. 

3. Förändringar i hur begreppen miljö och utveckling relateras till varandra. 
Miljöutbildare försöker sätta in miljöfrågor i sociala, kulturella och ekonomiska 
sammanhang. Jämlikhet, social rättvisa och hur människor påverkas direkt eller 
indirekt av exempelvis klimatförändringar. 

4. Förändringar i kommunikation och tillgång till information. Internet har totalt 
förändrat kommunikation och kunskapsspridning i världen även om det fortfarande 
finns de som saknar tillgång till internet och möjlighet att delta. 

5. Förändringar om frågors betydelse. För tjugo år sedan var det luftföroreningar och 
befolkningstillväxt som var överst på agendan och för tio år sedan stod 
fattigdomsbekämpningen överst. Idag talas det om klimatförändringar och 
konsekvenser av dessa. Hälsa, mänskliga rättigheter, konsumtionsvanor, vattenfrågor, 
jämställdhet, energi och miljöetik är frågor högt upp på agendan världen över. 
Frågornas komplexitet gör att utbildningen, måste bidra till en holistisk syn på 

problemen- allt hänger ihop (s.29, Björneloo, 2008). 
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6. Förändringar i lärandesituationen. Alltfler involveras i utbildningar- sociala 
organisationer och ideella organisationer. Skolan är bara en av många platser där man 
lär (Björneloo, 2008). 

 
Miljöundervisningens traditioner 
Sandell, Öhman & Östman (2003) menar att miljödidaktisk forskning har visat på tre olika 
typer av undervisning- den faktabaserade, den normerande och den pluralistiska. Den 
pluralistiska kallas också undervisning för hållbar utveckling.  
 
På 1960- och 1970-talet bedrevs en naturvetenskaplig undervisning fokuserad på ekologi. 
Människan ansågs vara skild från naturen och ansågs kunna kontrollera naturen. Inom den 
faktabaserade miljöundervisningen såg man miljöproblemen som orsakade av brist på 
faktakunskaper. Miljöproblemen sågs därför i första hand som ett kunskapsproblem som 
åtgärdas med mer forskning och information till allmänheten. Det var alltså de vetenskapliga 
experterna (främst naturvetenskapliga) som förväntades lösa miljöproblemen. Lektionerna var 
till stor del lärarstyrda och eleven blev en passiv mottagare av objektiva fakta. Läraren 
lyssnade på elevernas åsikter och använde dessa i planeringen. Skolans ämnen undervisades 
åtskilda. Denna faktabaserade utbildningsfilosofi med ämnesdiscipliner, där läraren förmedlar 
kunskap, kallas essentialismen.  
 
På 1980-talet blev miljöundervisningen en norm- och värdefråga. Människan ansågs vara en 
del av naturen och borde anpassa sig till naturens lagar. I skolan skulle  man utbildas för att 
kunna göra ställningstaganden utifrån vetenskapligt grundad kunskap och utveckla 
handlingskompetens. Värderingarna skulle komma utifrån ekologiska baskunskaper. 
Undervisningen bedrevs i ämnesövergripande temaarbeten. Miljöundervisningen var mest 
fokuserad på naturvetenskap men även en del samhällsvetenskap till exempel resursfrågor och 
befolkningsfrågor. Elevaktivitet blev viktig och problemlösning och grupparbeten användes 
som arbetssätt. Den normerande miljöundervisningen kallas progressentialism och ställde 
eleven i centrum. Eleven skulle i första hand utveckla sin kunskap genom direkta erfarenheter 
av naturen och samhället. Undervisningen utgick från elevens intressen och behov och 
planeringen skedde tillsammans mellan lärare och elever. Miljöproblemen var värdefrågor 
som skulle lösas genom att människors miljömoral påverkades.  
 
På 1990-talet började man tala om hållbar utveckling i spåren av Riokonferensen 1992 och 
projekt som Agenda 21. Miljöbegreppet ersätts av begreppet hållbar utveckling- ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Människan och naturen är i föränderlig samverkan. 
Miljöproblemen beror på en konflikt mellan olika mänskliga intressen. Demokratin är i fokus 
och alla människors åsikter ses som lika viktiga. Vetenskapen har skilda synsätt och olika 
värderingar och alla måste få föra fram sina åsikter. När undervisningen präglas av 
perspektivet hållbar utveckling ska eleven aktivt och kritiskt värdera olika perspektiv som 
lokalt-globalt och dåtid-nutid-framtid. Det finns naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, 
moraliska, etiska och estetiska perspektiv i undervisningen. Hållbar utveckling är integrerat i 
de flesta ämnen. Eleverna ansvarar för planerandet under lärarens handledning. 
Undervisningen har en rekonstruktivistisk karaktär och betonar skolans roll i en demokratisk 
utveckling av ett framtida hållbart samhälle. Till detta behövs det dels rena ekologiska 
kunskaper (faktabaserad) och dels rätt attityd (normbaserad); ju tidigare man grundlägger 
attityder desto fastare sitter de i äldre ålder. Det behövs också förmågan att kunna diskutera, 
argumentera, se ur olika perspektiv och få sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle för att 
eleven ska kunna medverka till en hållbar utveckling (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
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När hållbar utveckling nämns betonas de miljömässiga aspekterna. Fram till nu har 
undervisningen för hållbar utveckling mest handlat om miljöfrågor som ingått i ämnen 
naturvetenskap eller miljövetenskap. Undervisningen med ett ekologiskt perspektiv på frågor 
om hållbar utveckling kan utgöra en startpunkt för att komma in på sociala och ekonomiska 
frågor eftersom det är viktigt att inte stanna i ett miljöperspektiv (Björneloo, 2008). 
 
Karaktärsdrag för utbildning inom hållbar utveckling (SOU 2004:104, s. 73): 

• Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt. 

• Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov kartläggs. 
• Innehållet spänner över lång sikt, från dåtid till framtid och från det globala till det 

lokala. 
• Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens 

form och innehåll. 
• Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. 
• Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till krisiskt tänkande och 

handlingsberedskap 
• Både utbildningens process och produkt är viktiga  

 
Förutom vetenskapliga discipliner lyfts även erfarenhetsbaserade, moraliska och estetiska 
aspekter fram (Skolverket, 2002). Skolan är inte enbart kunskapsförmedlande.  
Miljöundervisningen kan inte delas upp i en del som handlar om kunskaper och en del som 
handlar moral och etik. Miljöetisk reflektion kan skapas utifrån kunskaper om naturen och 
miljökunskaper eller utifrån en miljömoralisk känsla. Med slutna naturmöten har man redan i 
förväg begränsat möjliga sätt att närma sig naturen. Detta gäller särskilt de indirekta mötena 
t.ex. att läsa i en lärobok då författaren redan har bestämt innehållet men också direkta möten 
t.ex. exkursioner. Den andra vägen innebär att eleverna ska möta naturen utan bestämda 
kunskapsmål. Denna väg handlar om att skapa en miljöetisk reflektion via de erfarenheter 
som uppstått i ett direkt och öppet möte med naturen. I det direkta mötet kan vi relatera 
fenomenen till våra egna kroppsupplevelser genom att känna, lukta och se. Förutsättningarna 
för att vi ska etablera känslomässiga relationer till naturen är betydligt större än vid indirekta 
möten. Här finns förutsättningarna för att skapa en miljömoralisk känsla där naturen får ett 
egenvärde. De relationer som skapas kan sedan bli utgångspunkt för samtal där vi kan 
reflektera över känslor och erfarenheter och olika etiska sätt att se på människans relation till 
naturen (Sandell m.fl. 2003). 
 
Nätverk är viktigt för att föra en dialog kring hållbar utveckling. En dialog mellan olika 
aktörer på olika nivåer framhålls (SOU 2004: 104). År 2005 sammanställde tre danska 
forskare en rapport som handlar om ESD- skolor (Education for sustainable development) 
som är skolor som valt hållbar utveckling som en central del i skolans arbete. Följande 
kvalitetskriterier finns för ESD- skolans externa relationer (Björneloo, 2008). 
 

• Skolan samarbetar med andra skolor för att utveckla och utbyta idéer och informations 
som är relevanta för ESD. 

• Skolan ingår i lokala, nationella och internationella nätverk där eleverna uppmuntras 
till att ta initiativ till samarbete. 

• Skolan söker etablera samarbete med institutioner och organisationer som är 
involverade i utbildning för hållbar utveckling (Björneloo, 2008, s.35). 
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Med internet skapas nya samarbetsformer. Internet hjälper till nya möten och nya 
samarbetsformer säger personal vid förskolan Tussmötesvägen som ligger i en av Stockholms 
söderförorter (Skolverket, 2002). 
 
Miljöpedagogiskt kan vi lite grovt säga att de traditionella miljöproblemen kunde man ge sig 
ut med eleverna och ”mäta”. Men de nya diffusa och storskaliga miljöproblemen är något 
abstrakt som man närmast diskuterar och försöker förklara. Miljöproblemens effekter berör 
ofta avlägsna tider och avlägsna platser. Det handlar om att förhålla sig till att för mycket 
bilkörning i Sverige kanske leder till att Bangladesh översvämmas om några decennier 
(Sandell m.fl., 2003).  
 
 
Att använda sig av omvärlden i undervisningen 
 
Definitionen av omvärld enligt Nationalencyklopedin (2008) presenteras nedan: 
 
omvärld [åm`-]     subst. ~en  
ordled: om--värld-en 
• (av viss individ uppfattad) omgivning med dess sociala, materiella och miljömässiga 
organisation {emiljö 1, omgivning, värld 2}: omvärldsuppfattning; undersöka hur barn 

upplever sin ~; efter snöovädret var huset totalt avskuret från ~en 
bet.nyans: särsk. om människor i ngns omgivning e.d.: han var ointresserad av hur ~en 

uppfattade honom 
hist.: sedan 1892; efter da. omverden eller ty. Umwelt  
 
Lärandet inom fyra väggar är en mycket ung företeelse i människans bildnings- och 
utvecklingshistoria. Innan ”skolan” fanns ett nära samband mellan det sammanhang i vilket 
man lärde sig något och det sammanhang där kunskapen kunde användas. Skolan löste upp 
banden mellan teori och praktik. Lärande och verklighet skildes åt.  85 % av vår 
kommunikation är inte verbal, utan sker via lukt, smak, känsel och kroppsspråk och därför är 
det viktigt att använda våra sinnen. Det finns många andra sätt att lära där landskapet blir 
klassrum och läromedel (Szczepanski i Dahlgren m.fl. 2007). Förutom att använda skolhus 
och skolgården ingår också samhället runt om skolan som rum för lärande. Skolgården och 
den yttre miljön nämns inte särskilt i läroplanen. Björklid (2005) menar att skolgården ska 
vara varierad med tillgång till naturmark och mångfald av platser. Detta står i kontrast till den 
standardisering som ofta råder på skolgårdar (Björklid, 2005).  Lärmiljöer utanför skolan kan 
vara stadslandskapet, industrilandskapet, odlingslandskapet och skogslandskapet. Med hänsyn 
till det moderna samhällets villkor är det angeläget att också i urbana miljöer skapa 
utomhuspedagogiska rum. Stadsnära gröna livsmiljöer är på väg att utplånas till förmån för 
köpcentrum, bostäder, vägar och parkeringshus ( Szczepanski i Dahlgren m.fl. 2007).
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Att uppleva med egna sinnen är något naturligt i en utomhusmiljö. Man befinner sig i ett 
sammanhang som är verkligt med dofter, ljud och synintryck. Att delta i en hållbar 
samhällsutveckling innebär bland annat att ha etablerat bra relationer till den miljö som vi är 
beroende av. Men närmiljö som lärmiljö är bara ett steg. Omvärlden är större än så 
(Sellgren, 2007, s.33). Att ha nära och levande relationer, kanske göra studiebesök i andra 
landsdelar, besöka eller skapa kontakter med ett annat land, är ytterligare ett steg för ökad 
förståelse för andra kulturer och en känsla av att vi hör ihop (Sellgren 2007). Läraren måste i 
större utsträckning lämna den formella platsen för lärandet, skolbyggnaden, och ge sig ut i 
levande landskap och inhämta förstahandsupplevelser. Genom att öka det autentiska lärandet 
får den fysiska kontakten med natur- och kulturfenomen större betydelse. Språkliga begrepp 
förstås genom direkt kontakt med verkligheten (Szczepanski i Dahlgren, 2007). 
 
I Värmland finns ett projekt för att öka samarbetet mellan skolan och arbetslivet genom att 
använda verkligheten som ett läromedel och sätta in kunskaperna i ett sammanhang. 
Arbetslivet kan vara en ”förlängning av klassrummet” eller ett komplement till läroböckerna 
men att gå på studiebesök eller få företagsbesök i skolan utan att ämnet är förberett eller satt i 
ett sammanhang är slöseri med tid och resurser. Många försök har gjorts för att koppla 
samman aktiviteter kring en ”röd tråd”. Problemet med aktiviteter och projekt är att de oftast 
blir kortsiktiga events knutna till eldsjälar(Skola arbetsliv Värmland, 2007).  
 
 
”Gräv där du står” (Skola arbetsliv Värmland, 2007, s.18), är ett uttryck som menar att man 
inte måste gå så långt för att knyta kontakter. Genom att koppla närliggande arbetsplatserna 
till skolan knyter man värdefulla bestående kontakter som inte kräver dyra bussresor eller lång 
restid. Projektet menar att kontakterna med arbetslivet kan utvecklas. Traditionellt sett har 
prao (praktisk arbetslivsorientering) varit det tillfällen då eleverna får möta arbetslivet (Skola 
arbetsliv Värmland, 2007). 
 
Utomhusaktiviteter som cykling, skridsko, skidåkning, simning, paddling och vandring kan 
stärka skolans hälsoprofil. I en studie som genomfördes i Linköpings kommun 2002-2004 var 
en slutsats att kopplingen mellan hälsa och utomhuspedagogik skulle kunna vara en frisk- och 
hälsofrämjande faktor i skolans lärmiljö. Enligt projektet Hälsa och utomhuspedagogik 

(opublicerat manuskript) minskade stressen och BMI-värdet hos eleverna (Body mass index). 
Vistelse i landskapet erbjuder en massiv sinnlig stimulering och ökar vakenhetsgraden och 
antalet impulser till hjärnbarken. Ju fler impulser som går från det limbiska systemet 
(kräldjurshjärnan) till hjärnbarken(cortex) desto högre vakenhetsgrad- en viktig förutsättning 
för lärandet. Sammansatta sinnesintryck, är gynnsamma ur lärandesynpunkt. Luktsinnet, har 
till exempel stor motståndskraft mot glömska. Luktförnimmelser kan efter årtionden återkalla 
mycket tydliga minnen av de miljöer och händelser de är förknippade med (Dahlgren i 
Dahlgren m.fl., 2007 ) 
 
Lärandet består inte alltid av texter, utan kan också ses i spår av mänsklig aktivitet i 
landskapet som hällristningar, runstenar, ruiner, gravplatser, gårdar och samhällen, 
kärnkraftverk, fabriker, köpcentra, återvinningsanläggningar och verkstäder men också via 
flyttblock, isälvsavlagringar, rullstensåsar m.m. Elever som studerar organismer i en liten 
skogssjö lär sig inte bara något om denna sjö, utan inser också att det finns ett samspel mellan 
organismer sinsemellan och mellan organismer och omgivningen över huvudtaget. Det skapar 
förutsättningar för ett lärande som inriktas mot helheter (Szczepanski i Dahlgren m.fl., 2007). 
Skolans pedagogiska tradition har snarare inneburit en fragmentering av verkligheten, till 
följd av dess hantering av kunskaper i ämnen eller discipliner. En växling mellan fokusering 
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på delar och helheter främjar lärandet. I det moderna samhället finns en hög grad av 
specialisering och arbetsfördelning. Det medför att verksamheter delas in i avgränsade 
sektorer. Traditioner har skapats så att de verksamma inom utbildningsområdet styrs bort från 
ämnesövergripande och holistiska arbetssätt (SOU 2004:104). 
 
En av de främsta fördelarna med att förlägga lärande och undervisning till kultur- och 
naturmiljöer är att utvecklingen av kunskaper och färdigheter sker i de sammanhang där de i 
stor utsträckning ska tillämpas (Dahlgren i Dahlgren m.fl., 2007). Berit Lundgrens skriver om 
att man lär in ett nytt språk lättare om man samtidigt får ta del av kulturen och samhället 
(Lundgren, 2005)  
 
Teoretiskt perspektiv 
Det finns två huvudperspektiv på skola och undervisning; det separerade perspektivet och det 
integrerade perspektivet. I det separerade perspektivet separeras skola och samhälle. Varje 
ämne läses för sig. Varje lärare är ämnesexpert och arbetar för sig. Lärare och elever har 
skilda roller. Varje elev arbetar för sig. I det integrerade perspektivet integreras skola och 
samhälle. Skolämnen integreras och arbetet i skolan utgår ifrån livet i samhället. Lärare 
samarbetar, elever samarbetar, lärare och elever arbetar ihop. Systematiska framställningar 
som dessa två huvudperspektiv blir förenklingar av den komplicerade verkligheten men 
ibland kan förenklingar vara nödvändiga för att huvudlinjer ska kunna urskiljas. Bernstein 
(1925-2000), engelsk språksociolog, använde uttrycken things must be kept apart respektive 
things must be put together för att beskriva två motsatta skolsystem (Arfwedson, G i Svedberg 
& Zaar, 1998). 
 
Vygotskij (1896-1934) var en rysk pedagog, som menade att barnen bör vara aktiva för att 
lära sig och dessa aktiviteter ska vara sociala, medierande och situerade (Strandberg, 2006). 

 

För det tredje är människors aktiviteter alltid situerade; de äger rum i specifika 
situationer som kulturella kontexter, rum, platser. Det är lättare att lära sig till 
bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på en öde ö. Det är lättare att lära sig tyska 
i Tyskland än i Ryssland. Det är lättare att lära sig att läsa i en miljö som innehåller 
texter än i en miljö som inte gör det. ”Var är du?” är därför en viktig pedagogisk 
fråga. (Strandberg, 2006, s.11-12 ) 
 

För att barn ska lära sig menar Vygotskij att undervisningen ska vara nära förankrat med det 
verkliga livet (Strandberg, 2006).  John Dewey(1859-1952), Maria Montessori(1870-1952), 
Célestine Freinet (1896-1966) och Ellen Key(1849-1926) är andra pedagoger som betonat 
betydelsen av kontakten med verkligheten (Szczepanski i Dahlgren m.fl., 2007). 
 
Vygotskij har ett sociokulturellt perspektiv på lärande och det har även norskan Olga Dysthe.  
Dysthe säger att lärande är situerat alltså att lärande är beroende på sammanhanget, i vilken 
social och fysisk kontext som lärandet sker. Hur och i vilken situation en person lär är 
fundamentalt. Sociokulturella teoretiker utmanar det kognitiva synsätt som går ut på att det 
finns en kognitiv kärna i lärande oberoende av kontext och syfte. Hur en person lär och 
situationen där han lär är därför en stor och viktig del av det som lärs (Dysthe, 2003). 
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Vad säger styrdokumenten? 
Skolans styrdokument innehåller mycket av det som arbetet med hållbar utveckling innebär. 
Arbete inom miljöfrågor och demokrati är bara två exempel.  Fyra övergripande perspektiv 
lyfts fram: miljöperspektivet, det historiska perspektivet, det internationella perspektivet och 
det etiska perspektivet. Läroplanen (Lpo 94) behandlar begreppet hållbar utveckling 
uttryckligen men då betonas de miljömässiga aspekterna. Det helhetstänkande som har 
utvecklats under det senaste årtiondet där ekonomi, miljö, och sociala faktorer behandlas 
integrerat, återspeglas inte i Skollagen 1985:110 (SOU, 2004:104 ).  
 
Närmiljön, närsamhället, omvärlden är begrepp som Lpo-94 tar upp. Under rubriken ”Skolan 
och omvärlden” beskrivs riktlinjer och mål att sträva mot (Skolverket, 1994). Ett strävansmål 
är att eleven ska få inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Det finns 
riktlinjer för att ”alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- 
och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som 
en lärande miljö” (Skolverket 1994, s.15). Vidare ska ”läraren  medverka till att  utveckla 
kontakter med … organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället” (s.15). Ett annat strävansmål som 
står under rubriken ”Normer och värden” är att eleven ska visa ”respekt för och omsorg om 
såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”(Skolverket, 1994 s.8). För att den enskilde 
skolan ska utvecklas måste det ske ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i 
nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. Rektorn har ett särskilt 
ansvar för ”….samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna 
får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning- och 
yrkesinriktning” ( Skolverket 1994, s.17) och även skolans internationella kontakter.  
 
I skolans uppdrag står att eleverna genom ett miljöperspektiv får möjligheter både att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor (Skolverket, 1994). Undervisningen 
skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling (Skolverket, 1994, s.6). Vidare står för grundskolan skrivet att ”ett internationellt 
perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för 
att kunna skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter 
över kultur- och nationsgränser”(Skolverket, 1994, s.6). 
 
I Lpo-94 står det att skolväsendet ska vila på kristen tradition (Skolverket, 1994). 
Alla styrdokument är mer eller mindre vaga i sina formuleringar, vilket beror på att läroplaner 
och kursplaner är politiska kompromisser. Genom denna vaghet lämnas ganska stort utrymme 
för människor involverade i skolan att göra tolkningar om vad som ska utgöra det väsentliga 
kunskaps- och socialisationsinnehållet i skolan. Läroplanen ger skolorna frihet att välja 
arbetsmetoder. Lärare i Sverige får allt större frihet och ansvar (Sandell m.fl., 2003). 
 
Det är främst val av möten som är viktiga att reflektera över när det gäller arbetssätt. Det 
gäller såväl möten med artefakter (såsom läroböcker, mikroskop), som natur och 
medmänniskor. När det gäller vårt lärande om naturen kan vi möta naturen på en mängd olika 
sätt: alltifrån böcker, filmer, i samtal med andra till att vistas i naturen. Vilka möten som 
eleverna erbjuds är ofta avgörande för vad de kan lära sig. I detta val måste hänsyn tas både 
till vilka förkunskaper eleverna har och vad eleverna är tänkta att få ut av undervisningen 
(Sandell m.fl. 2003). 
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Tidigare forskning 
Det saknas nationella studier av förskolors, skolors och vuxenutbildningars kontakter med 
samhälle och natur. Samarbete mellan skola och arbetsliv saknar ofta stabila, långsiktiga och 
uthålliga former eftersom det i för stor utsträckning drivs av eldsjälar med svagt stöd från 
skol- och kommunledning (SOU 2004:104). 
 
Erfarenheter från skolmyndigheternas arbete inom området skola- omvärld de senaste åren 
antyder att situationen inte förändrats nämnvärt sedan 1998. Det har funnits svårigheter att 
intressera skolor för försöksverksamheten Lärande i arbetslivet. Trots att ett statsbidrag på 15 
000 kr/elev utgick för de deltagande skolorna var det bara hälften av de 2000 platserna som 
fylldes. En orsak kan vara att deltagandet i försöksverksamheten kräver upparbetade 
omvärldskontakter som saknas på många skolor.  
 
Även när det gäller förskolors, skolors och vuxenutbildningars internationella kontakter 
saknas en heltäckande bild. Enligt en studie av Skolverket om europeiskt samarbete är dock 
intresset för internationalisering stort på alla nivåer. Flera undersökningar visar att svenska 
skolors internationaliseringsarbete ofta uppkommer genom initiativ från lärare som kan 
betraktas som eldsjälar. Eldsjälarna upplever i många fall att de saknar ett aktivt stöd från 
ansvariga politiker och kommunala tjänstemän. Enligt Brodow (citerad i SOU 2004:104) 
tyder mycket på att internationella kontakter verkar vara en outnyttjad resurs i skolan. 
 
De fåtal undersökningar som gjorts tyder på att det finns svårigheter att integrera sociala, 
ekonomiska och ekologiska faktorer. Skolor har genom engagerade lärare börjat undervisa 
kring miljö och därmed tagit ett steg i rätt riktning. Det är naturen som sätter gränserna för 
vad vi människor kan göra. Människor är beroende av naturen och dess kretslopp både för att 
leva och för att använda naturens resurser. Annars kan hälsa och ekonomisk utveckling inte 
upprätthållas för dagens generation och för kommande generationer. Miljöundervisningen är 
central och kan fungera som en ingång till elevernas lärande för håll bar utveckling. Dock 
pekar tidigare studier på att den tredimensionella definitionen med integration av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga dimensioner ännu inte har fått något större genomslag. Lärare 
uttrycker osäkerhet om hur perspektivet ska konkretiseras genom pedagogiska metoder och 
efterfrågar både ämnesteoretisk och didaktisk fortbildning (SOU 2004:104). 
 
De få undersökningar som har gjorts under senare år visar att kontakterna med närsamhället är 
fåtaliga och bristfälliga (SOU 2004:104). 
 

Skolverkets kartläggning från 2000-2001omfattar intervjuer med 203 lärare och 36 skolledare 
vid 27 olika skolenheter från följande skolformer/skolår: F1- åk 9, gymnasieskolan och 
komvux. På uppgiften att ge exempel på kontakter med närsamhället med relevans för 
miljöundervisningen och skolans miljöarbete noterades följande (parantes anger hur många 
som angav detta specifika exempel): Studiebesök på återvinningsstationer 
(5), Skolskog (3), Reningsverket (1), Samarbete med kemiföretag (diskteknik) (1), Miljö och 
hälsoskyddskontor (1), Lokala organisationer och myndigheter (4), Sponsring av lokala 
företag i samband med lägerverksamhet (1), Kontakt med näringsliv (2), Samarbete med 
Agenda 21-samordnare (1), Samarbete med praktikplatser (1), Gymnasieelever undervisar 
förskolebarn (1), Utbildning av miljöagenter (1), Miljösamarbete med andra EU-länder 
(1), Fältskola (1) (Skolverket, 2002). 
 
Fler än tio av 203 lärare skulle vilja utveckla sin miljöundervisning på följande sätt: ”Arbeta 
ämnesövergripande”, ”Arbeta mer utomhus och göra fler exkursioner”, ”Kunna integrera 
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miljöundervisning naturligt i undervisningen”. Följande kommentarer gavs av fler än tre 
lärare: ”Mer kontakt med näringslivet”, ”Anlägga en skolträdgård”, ”Göra fler studiebesök”, 
”Kunna knyta ihop lokala och globala miljöfrågor”, ”Jobba mer praktiskt”, ”Visa fler filmer”, 
”Göra fler experiment”, ”Ökad elevaktivitet”, ”Mer värderingsfrågor”, ”Anlita externa 
experter”. På frågan, ”Vilka ytterligare förutsättningar behövs för att du skall kunna uppfylla 
dina ambitioner med miljöundervisningen?” svarade fler än 20 lärare: ”Få mer tid” 
(undervisningstid och planeringstid), ”Fortbildning”. Fler än fem lärare angav följande 
förslag: ”Att det prioriteras högre” (av skolledning), ”Att all personal engagerar sig”, ”Mindre 
schemabundet”, ”Mer pengar”, ”Bättre litteratur”, ”Bättre 
samarbete mellan ämnen”, ”Fler tips och idéer”. 
 
Undersökningar som gjorts visar att miljöförstöring oroar barn i allt högre grad. En svensk 
SIFO-undersökning 1997 visade att miljön prioriteras betydligt högre av unga än av äldre. I 
en undersökning som Kommunförbundet gjorde 1995 över olika samhällsgruppers 
engagemang i det lokala Agenda 21-arbetet låg ”barn –15 år” i topp efter Miljöföreningar och 
Studieförbund (Lindgren, 1999). 
 
I en norsk undersökning genomförd 1984-1993 av Magne Raundalen och Tora Synöve 
Raundalen redovisas sällan, enligt barnen, positiva insatser, möjligheter till förändring och 
möjligheter att göra något (Lindgren, 1999). 
 
Under 1991 gjordes en undersökning i Sverige om barns tankar om miljö och framtid. Den 
gjordes inom ramen för Voice of the Children, ett projekt inför Riokonferensen 1992 
(Lindgren, 1999). Ett citat från projektet lyder: 
 

När sista bladet faller, 
när sista vattendroppen torkat ut, 
när ozonskiktet redan är förstört. 

Då är det försent att förstå 

att pengar inte går att leva på. 
Tove, 12 år, Sverige 

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka relationer mellan skola och omvärld och hur de 
påverkar skolornas arbete för hållbar utveckling.  
 
Hur definierar och tolkar pedagoger begreppet omvärld? 
Vilka relationer har skolan med omvärlden och hur har man skapat relationerna? 
Hur påverkar omvärldsrelationerna skolornas arbete för hållbar utveckling? 
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Metod 
I metodkapitlet beskrivs undersökningens metod. Här redogörs för urval, datainsamling, 
genomförande, etiska övervägningar, bearbetning av materialet och undersökningens validitet 
och reliabilitet.  
 
Urval  
Skolorna är valda utifrån sin profil att de har ett uttalat arbete med hållbar utveckling samt är 
av WWF utsedda modellskolor (se bilaga 1).  En inledande kontakt med en person på 
respektive skola togs i augusti 2008 vid en konferens anordnad av Naturskolan kring Lärande 
för hållbar utveckling där de två skolorna hade montrar. Jag frågade om jag fick kontakta dem 
senare när jag skulle skriva mitt examensarbete. Även en inledande kontakt med biologen och 
verksamhetschefen Erika Åberg på Naturskolan togs under samma tid. Åberg är också 
anställd av WWF som handledare för Umeås modellskolor. I november kontaktades 
Naturskolan för diskussion kring problemformulering. Senare kontaktades personerna på de 
utvalda skolorna. Syftet med undersökningen beskrevs. Min kontaktperson på respektive 
skola valde ut tre personer för intervju. Tid bokades med tre pedagoger från varje skola. Fem 
av informanterna är kvinnor men eftersom många fler kvinnor än män arbetar i grundskolans 
tidigare år kan detta ses som representativt för denna undersökning. Pedagogerna arbetar med 
barn i olika åldrar, från förskoleklass upp till femman, och en av informanterna arbetar i en 
förberedelseklass åk 7-9. Pedagogerna är mellan 40-60 år. Pedagogerna har olika lång 
erfarenhet inom yrket (6, 8, 11, 17, 26, 30 år).  
 
Datainsamlingsmetod  
För att uppnå triangulering har jag genomfört kvalitativa intervjustudier och sammanställt en 
självvärdering med kvantitativa resultat. Som hjälp vid intervjuerna hade jag en intervjuguide 
med frågor (se bilaga 2). Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att man gör 
ett fastställt intervjuschema utan några bestämda svarsalternativ där det finns utrymme för 
informanten att utveckla sina synpunkter och idéer.  
 
Självvärderingarna har inte utformats och genomförts i denna studie utan genomfördes av 
skolorna själva under föregående läsår. Självvärderingen innebar att de svarande placerade in 
sig på en skala mellan 1-5 med tillhörande beskrivning till varje steg (se bilaga 3). 
Självvärderingen är utformad av WWF och används på flera av Umeå kommuns skolor. Antal 
svarande på Tomtebogård/Sjöfruskolan är 55 och på Hedlunda 20 (+30 modersmålslärare som 
inte är inräknade i diagrammet pga. av deras speciella arbetssituation att de arbetar på många 
olika skolor i kommunen). 
 
Skolbeskrivning 
Skolorna ligger i Umeå. Båda skolorna bedriver verksamhet från förskola upp till åk 9. 
Tomtebogård/Sjöfruskolan är två nybyggda (under 1990-talet) skolbyggnader men betraktas 
som en enhet. Tomtebogård/Sjöfruskolan är belägen i ett bostadsområde ca 3 km utanför 
centrum. Skolan har nära till natur i form av skog och vatten. I området finns få affärer. I 
omgivningen finns främst bostadshus. Det finns inga fabriker och få andra arbetsplatser i 
området. Hedlundaskolan är byggd på 1950-talet och är beläget centralt i staden och har 
därmed närhet till stadsliv. Hedlunda har också en å och en skogsdunge i närheten. Hedlunda 
har förberedelseklasser från åk 1-9. 
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Procedur 
Ett e-postmeddelande skickades till personerna jag skulle genomföra intervjuerna med för att 
informera om vad undersökningen syftade till. Av praktiska skäl och för att de intervjuade 
skulle känna sig trygga genomfördes intervjuerna på deras arbetsplatser. Intervjuerna var 
individuella. Vid intervjuernas början tillfrågades de intervjuade om de gav sitt medgivande 
till bandade intervjuer För att lättare kunna dokumentera svaren, valde jag att spela in 
intervjuerna på mp3 spelare, eftersom det skulle bli lättare att bearbeta materialet i datorn.  
 
Självvärderingarna fick jag av Erika Åberg som förvarade dem. 
 
Etiska överväganden 
Den intervjuade fick veta ungefär hur lång tid intervjun beräknades ta och att den skulle 
komma att handla om hållbar utveckling och omvärldskontakter. Informanten fick också reda 
på att informationen skulle användas i ett examensarbete. Informanterna blev i god tid innan 
intervjutillfället tillfrågade om de ville delta i undersökningen. De informerades också om att 
deltagandet är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas. Intervjuade personer kommer att 
vara anonyma och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Att skolorna är namngivna är 
godkänt av skolorna. Eftersom det är relevant för undersökningen att skolorna är modellskolor 
är det inte så stort steg att namnge dem pga. de är de enda modellskolorna i norra Sverige. 
Undersökningsdeltagarna kommer att få ta del av undersökningen. 
 
Databearbetning 
Bearbetningen av insamlade data från intervjuerna har gjorts genom att lyssna igenom dem 
flera gånger och sedan transkriberat dessa till skriftlig form. Att transkribera materialet 
innebär att man ändrar från en form till en annan, från muntlig diskurs till skriftlig diskurs 
(Kvale, 1997). Programmet Express Scribe användes vid transkriberingen. Nackdelen med att 
transkribera är att man förlorar tonfall, pauser. Jag gjorde detta för att kunna få en överblick 
av alla intervjuer.  
 
Bearbetningen av självvärderingen gjordes i Excel. 
 
Reliabilitet och validitet 
När data bearbetas, i detta fall har intervjuer transkriberats, sker ofta en mer eller mindre 
medveten påverkan av det analyserade materialet. Det är viktigt för validiteten att vara 
medveten om detta och reflektera över de val som gjorts. För att mäta det som 
undersökningen syftar att undersöka har jag intervjuat pedagoger samt sammanställt 
pedagogernas självvärdering.   
 
Vissa har fyllt i självvärderingen i enskilt och andra gemensamt i arbetslag.  
 
Med reliabilitet avses om vi kan upprepa mätningen och få samma resultat dvs. att vi har ett 
instrument som är reliabelt. Jag använde en intervjuguide för att kunna ställa liknande frågor. 
För att få god reliabilitet på intervjuerna användes en mp3 spelare för att dokumentera dessa 
och för att ge möjlighet att lyssna igenom intervjuerna ett flertal gånger. Ledande frågor har 
undvikits likaså ja- och nejfrågor (Johansson & Svedner, 2006).  
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Resultat 
I detta avsnitt återges delar av de intervjuer som genomförts med de sex olika lärarna. 
Intervjuguiden som låg till grund för frågorna finns i bilaga 2. Sammanställningen av 
intervjuerna är gjord i tematisk form utifrån frågeställningarna och särskilt intressanta 
och/eller representativa citat ur de sex intervjuerna återges. Först kommer en sammanställning 
av intervjuresultaten och sedan en sammanställning av självvärderingarna. Tre intervjuer på 
varje skola genomfördes. Intervjun handlade om lärarnas syn på omvärlden, hur man 
definierar begreppet omvärlden, vilken kontakt med omvärlden skolan har och varför, 
förutsättningar för olika typer av kontakter och hur det påverkar skolans arbete ”lärande för 
hållbar utveckling”. 
 
Förkortningar:  
Tomtebogård/Sjöfruskolan= T/S 
Hedlundaskolan= H 
 
Förklaringar till företag, organisationer mm finns i bilaga 3. 
 
Skolans omvärld  
Nedan följer en sammanställning av hur informanterna tolkar/definierar begreppet skolans 
omvärld. Omvärldsbegreppet diskuteras i termer som närmiljö, område, samhälle, stad och 
värld. Eftersom ”kontakter med samhället” och ”kontakter med omvärlden” är två olika 
punkter på självvärderingen återges några försök till att diskutera skillnaden på begreppet 
omvärld och begreppet samhälle. 
 
Informant A på T/S säger att omvärlden är det som finns utanför skolan, utanför väggarna. 
Det finns ett nära arbete och ett utanför.  A menar att omvärlden också kan vara det som är 
längre bort… andra länder. Konflikter i andra länder och saker som händer utanför oss som 
ändå påverkar oss. Samhället runt skolan är stadsdelen, staden, där vi finns. A uppger att de 
har mest kontakter med närliggande natur. De pratar kanske om barn i andra länder men det är 
ju ingenting barnen får uppleva konkret. Olika lärare har olika mycket kontakter med 
omvärlden. 
Informant B på T/S menar att omvärlden kan vara skolor i andra länder men att skolans 
omvärld är till stor del det som är nära barnen på något vis. De jobbar först och främst inte 
med ”den stora omvärlden” utan mest med närmiljön. Att känna till området, hus- var alla 
bor, och sjön och skogen. Om de jobbar med stora omvärlden blir det i ämnen som t.ex. 
engelska och SO. 
Informant C på T/S tänker på det som finns ”utanför staketet”. Att känna till vad som fanns i 
området innan skolan fanns där, känna till nybyggen.  På hösten är det ”jag-du-vi-
tillsammans”-veckor. Då behandlas omvärlden i ett annat perspektiv. När de är små arbetar de 
mest med den egna personen, egna klassen och egna bostadsområdet.  När de blir äldre 
försöker man vidga deras vyer genom att fokusera på hur barn har det i andra delar av landet 
och runt om i världen. Skolan har två SOS-barnbyar. Under denna period samlar vi in pengar 
till SOS-barnbyar.  
 
Informanterna på T/S tar alla upp att känna till området Tomtebo. Alla menar att omvärlden 
kan både tolkas som det som är nära skolan men också det som är längre bort- främst då andra 
länder.  
 
A på Hedlunda menar att omvärlden är allt som man ser och allt som man rör sig omkring- 
parken, älven, ån. Omvärlden är också samhället runtomkring, det är bussen man åker med in 
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till stan och det är affären man går och handlar på. Omvärlden är ett större begrepp menar A. 
Samhället är där människorna är med och lever och jobbar. 
B på H svarar att omvärlden är jättestort ”för mig är det världen”. För B är omvärlden stor. 
Det är allting. Det är som ett spindelnät. ”Samhället kan man ju tänka är lite mindre, det är här 
och nu där vi är.” Omvärlden är alla samhällen runtomkring. Ordet världen är ju väldigt stort. 
Ett samhälle känns ju mer begränsat.  
C på H tolkar omvärlden som samhället runtomkring oss.  
 
På Hedlunda tolkar två informanter omvärlden som den nära omvärlden. De likställer i 
princip omvärld och samhälle. En tolkar omvärlden som hela världen. 
 
Fysiska omvärld 
Här ger informanterna exempel på hur de använder sig av skolans närmiljö t.ex. skolgård, 
uteklassrum och annan natur. 
 
A på T/S berättar att de rör sig mest i närmiljön med de yngre barnen och att de utnyttjar 
Nydalasjön och skogen till att bedriva utepedagogik i och ha utflykter. Det finns en skolskog 
och där har man haft ett samarbete med fritidspedagogstudenter som bland annat har skapat 
samarbetsstationer. 
Enligt B på T/S utnyttjas husen, sjön och skogen. I den egna skolskogen leker man och har 
samarbetsövningar. Utomhusundervisning är inte regelbunden men ibland har de 
utomhusmatte. En kåta används som ett litet klassrum. Barnen odlar och planterar i skolans 
utomhusmiljö. Fruktskal komposteras och på våren förklaras det varför komposthinken finns 
till. Barnen tycker inte alltid det är så kul att sköta komposthinken men då de får se att 
fruktskalen blir till jord blir det kul.   
C på T/S berättar att klassen varit i skolskogen några gånger under hösten. En liten bäck blir 
deras ”vatten”. Det finns också badplats och äventyrsplats. Skolgården används ibland på 
idrotten, till samlingar och gruppövningar. De äldsta barnen har haft ansvar för entrén och 
odlat upp en solrosallé. På hösten har de övernattning på en lägergård. Då pågår 
utomhusverksamhet hela dagen i form av kanotpaddling, bad, skogspromenader, täljning, 
målning samt spökstig på kvällen. Maten tillagas ute på trangiakök och mourrika och äts ute. 
När det är läggdags går man inomhus. 
 
Alla informanterna på T/S utnyttjar skogen och vattnet som finns i närmiljön. Viss 
utepedagogik bedrivs samt samarbetsövningar. Barnen planterar också i skolans 
utomhusmiljö och en solrosallé har anlagts.   
 
A på H berättar om skolskogstigen vid ån som nyligen är klar och som man har utarbetat ett 
arbetsmaterial till, men som man inte hunnit använda. Materialet berör natur- och 
samhällsfrågor. Jordkällare, väderstreck, träd, svamp, växter, lek, lyssna på ljud, vattnet, 
fåglar, motorbuller, omkrets på träden samt räkna steg är exempel på vad materialet tar upp. 
Man får använda olika sinnen vid arbetet.  
B på H säger ”vi är ju där vi är, skolan mitt i centrum och bilarna brummar förbi”. Det finns 
ingen skolskog men dungen utnyttjas. Det behöver inte vara så stort och märkvärdigt för att 
kunna titta på insekter, göra promenadstigar och skidtävlingar. Skolskogstigen är klar men 
man har inte hunnit använda tillhörande arbetsmaterial än. Skolgården jobbar man med att 
bygga ut varje år.  Ett uteklassrum är under uppbyggnad. Där kan man ha kompissamtal eller 
mattelektion. Det finns en skolträdgård med hallonbuskar, blommor, fontän och damm men 
det används inte så mycket. Första steget är att alla vuxna först måste prova på. B framhåller 
dock det positiva med att skolan ligger centralt och att det inte är krångligt att gå in till stan.  
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C på H menar att de inte har så mycket naturkontakter men skulle vilja ha fler. I våras var de, 
tack vare att Fältbiologerna kontaktade klassen, på en skogsdag med övningar, sång och 
matlagning. Det var socialt och inte så faktaspäckat och det tycker C ”ger nästan mer”. 
Fältbiologerna erbjöd också eleverna att åka på läger över en helg och det var populärt. Förr 
har klasser varit på fågelskådning. C och klassen har mer samhällskontakter än 
naturkontakter. Inte för att de inte vill ha naturkontakter utan det har bara blivit så.  
 
Två av informanterna berättar om den nyligen anlagda skolskogstigen med tillhörande 
arbetsmaterial som förhoppningsvis ska komma att användas. Skolgården och uteklassrummet 
är under konstant uppbyggnad och ska enligt informanterna förhoppningsvis utnyttjas i 
framtiden. En skolträdgård finns men utnyttjas inte så mycket. Informant C utnyttjar mest den 
urbana miljön men skulle gärna vara ute i naturen mer.  
 
Kulturell omvärld  
Nedan följer en sammanställning av olika kulturella kontakter som informanterna uppgav. I 
begreppet kultur inkluderas idrott.  
 
A på T/S berättar att de har regelbundna bibliotekskontakter vilket innebär att varje klass går 
dit minst en gång per termin. Skolan tar alla erbjudanden om besök på teater och museum. De 
har kontakter med föreningslivet i området. Lärarstudenter placerade på IKSU undervisar i 
drama och dans. KFUM som ligger på andra sidan sjön erbjuder också aktiviteter.  
B på T/S berättar att olika idrottsföreningar kommer till skolan eller bjuder in skolan och 
informerar och hjälper till vid olika aktiviteter Det har genomförts prova på-veckor med dans 
och basket. Man försöker prioritera att åka iväg på kulturevenemang. Allt som kommunen 
erbjuder som är mer eller mindre kostnadsfritt som teater, bio och musik försöker man åka på. 
Det upplevs jätteviktigt eftersom alla inte får uppleva det annars. Bibliotek försöker man 
uppsöka några gånger per år. KFUM brukar informera om sommarläger. IKSU har inte så 
mycket till små barn. Man får inte alltid plats på IKSU: s olika aktiviteter som bowling och 
badminton. B tycker att är viktigt att det finns mycket att välja på när man växer upp. Man ska 
hitta en vettig fritidssysselsättning så att man inte hamnar fel. Fotboll och innebandy är det 
många som spelar men det finns så mycket annat för att röra på sig, ha kul och träffa 
människor påpekar B.  
C på T/S har inte kontakter med idrottsföreningar regelbundet men när de arbetade med temat 
kost och hälsa kom flera idrottsföreningar och hade uppvisningslektioner i basket, taekwando 
och innebandy. Simhallen besöks tre gånger per år. Bio och teaterbesöken varierar efter hur 
mycket pengar till buss som finns. På våren kan de cykla istället för att ta bussen. 
 
Alla har kontakter med idrottsföreningar i form av att prova på- dagar eller information. IKSU 
och KFUM erbjuder aktiviteter. Bibliotek besöks regelbundet. Att kunna gå på teater, bio och 
musik beror delvis på hur mycket pengar det finns till transport till evenemangen.  
 
A på H berättar att man ofta för inbjudningar till dans, teater och bio. Om det passar så går 
man dit. Kulturstorm har anordnat en workshop.  
B på H menar att det är svårare när Kulturbussen har lagt ner. Filmfestivalen har de också lagt 
ner. Idéan ordnar mycket aktiviteter. En gång bjöd man in idrottsföreningar för att prova på 
dans, pingis mm. Kulturstorm- med ungdomar som mellanhänder, åker ut och sätter ihop 
rockgrupper, basketlag och arbetsgrupper i bild. 
C på H berättar att de går på teater och film när det erbjuds. Kulturstorm nämns också som en 
viktig kontakt.  Tidigare har klassen varit på glasblåsning. Idrottsföreningar är en stor och 
viktig kontakt. IKSU är en del i det. Man provar på skidor, skridskor och att åka till simhallen.  
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Kontakter med idrottsföreningar i form av att prova på- dagar finns. Kulturstorm, IKSU, 
Idéan (kulturcentrum för unga) och Kulturbussen nämns som kulturella kontakter/projekt.  
 
Socioekonomisk omvärld  
Här redovisas informanternas uppgivna kontakter med företag, organisationer, kommun m.fl. 
 
Enligt A på T/S har de haft kontakter med servicehus och äldreboenden i närheten. Företags-, 
organisations- och föreningskontakter förekommer men det finns inte så många företag och 
affärer i området så därför blir det mindre av det.  Hushållningssällskapet var en kontakt vid 
uppbyggnaden av skolträdgården och skolgårdens uppbyggnad. Världsnaturfonden finns med 
i och med att skolan är en av tio modellskolor. Skogsstyrelsen har varit inblandad i flera 
sammanhang och har undervisat barnen i skogen i ett projekt som hette Gröna jobb, ett 
arbetsmarknadspolitiskt projekt. A uttrycker att studiebesök görs ”på det sätt som är normalt”. 
Skolan har barnbyar i Afrika vilka man skänker pengar till. Samverkan med omvärlden 
genomförs bl.a. i kommunens nätverk för hållbar utveckling. Som modellskola vill man 
trycka på arbetet i kommunen.  
B på T/S berättar att de har gjort studiebesök på en bondgård, värmeverket (för de äldre 
barnen) och reningsverket, där de har lärt sig sopsortering. I och med att T/S är en miljöskola 
söks utmaningar som tävlingar att samla kapsyler eller den nu pågående värmeljusjakten. Det 
är ett samarbete mellan IKEA och WWF med fokus på aluminiumåtervinning. Eleverna 
engagerar sig mycket och ser att mycket metall hamnar i soporna. Världsnaturfonden, 
universitetet och Naturskolan nämns också. Brandkåren och polisen nämns också som har 
kontakt med alla skolor. 
C på T/S nämner ”skogen och jorden i stan”, ”upptäckarna” och Naturskolan. Till våren vill C 
att klassen ska åka på studiebesök till Norrmejerier, Umeva och Naturbruksgymnasiet. 
Kanske ta in folk utifrån, universitetet, kanske en dietist i det kommande temat ”mat på 
hållbar väg”. Nu försöker C få loss pengar för att åka på Umevatoriet eftersom klassen jobbar 
med stjärnor och rymden.  Umeva har varit på besök som berättat om återvinning och 
vattenreningsverket. Man vill också trycka på arbetet i kommunens nätverk. Polis och 
ambulans besöks i de tidigare skolåren. Polisen skulle vara välkommen att besöka äldre 
klasser också. 
 
Informanterna på T/S berättar om flera olika skilda kontakter. Gemensamma kontakter är 
Världsnaturfonden och Naturskolan. Tävlingar och projekt ingår som andra kontakter. 
Företagskontakterna har lite mer fokus på skog, reningsverk, sortering. Men det finns 
kontakter med socialt fokus i form av kontakt med servicehus och äldreboenden. Kontakterna 
är ofta del i något som klassen jobbar med. Det finns idéer på framtida kontakter.  
 
A på Hedlunda säger att besök till ICA görs för att prata om kravmärkta och Fairtrade 
(rättvisemärkta) varor, PET-flaskor och kartonger. De är med i tävlingar t.ex. kommunens 
tävling att hålla fint på skolgården. Vuxna har haft ett samarbete med kommunen när de 
skulle göra i ordning en promenadstig- skolskogstigen. 
B på H säger att nästa vecka ska Umevas skolkontakt komma ut och berätta om vatten- en del 
i arbetet med vattnets kretslopp. Kontakten med ICA har flera syften, bland annat att kolla 
priser. Skolan hade problem med förstörelse av gympasaker. Lärarna tyckte inte att eleverna 
var rädda om dem så de gick klassen ut och kollade vad sportgrejorna kostade och räknade ut 
värdet och kom fram till att man ska vara rädd och sakerna. En journalist från Västerbottens 
Kuriren har bjudits in för att prata om klimatet. Green Zone har man besökt. 
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C på H framhåller att de har mycket kontakter med samhället bland annat med Umevatoriet, 
reningsverket och Umeva och Klassen besöker affärer, kollar priser och jämför, pratar om 
hekto och kilo. Brandkåren och polisen besöks.  
 
Alla informanter har kontakt med den närliggande affären ICA dels med ett miljöfokus och 
dels med fokus på pengar och sakers värde samt matematiska begrepp som hekto och kilo. 
Kontakter med fokus på vatten och rening förekommer. Samarbete med kommunen finns i 
form av tävlingar och vid iordningställandet av skolskogstigen. 
 
Nätverk och kontakter med andra skolor 
Här redovisas skolornas kontakter med andra skolor, universitet och nätverk. 
 
A på T/S säger att de samarbetar med andra förskolor, fritids och skolor i närheten. 
Naturskolan är en viktig kontakt. Samarbete med universitetet som LLU: are (lokala 
lärarutbildare) är vanligt förekommande. Det finns säkert fler samarbeten påpekar A. Det är 
nära till universitetet. Modellskolorna har ett nätverk. 
B på T/S säger att de har mycket kontakt med universitetet. Det är viktigt att barnen får se och 
vara på universitet. ”Nyfikenveckorna” brukar besökas.  
C på T/S berättar att de brevväxlar med en skola på en ö i Göteborgs skärgård. Eleverna 
skriver på engelska för att träna med någon på samma nivå. Kontakter med universitet finns 
också som en del i och med att C tar emot studiebesök och är LLU:are för bland annat 
utländska lärarstudenter.  
 
Alla informanter har universitet som en gemensam kontakt.  De finns också nätverk med 
andra skolor, bland annat modellskolornas nätverk. En informant och klassen har brevväxling 
till andra skolor i Sverige. 
 
A på H säger att de besöker en gymnasieskola i närheten för att se på ormar och smådjur. Att 
lärarstudenter kommer är vanligt. Också elever från gymnasiet vill komma och spela upp 
teater eller intervjua. A berättar om nätverket som Erika Åberg på Naturskolan håller i. Där 
får personal lära sig om olika saker med föreläsningar om rovdjur eller studiebesök på IL 
recycling och biodlare.  
B på H säger att de känner en förälder som jobbar på en annan skola och där kan eleverna få 
komma till ett kemilabb. De har också kontakt med Naturskolan och en annan klass som de 
träffar och gör olika aktiviteter med. De brevväxlar också. Några ur personalen har besökt 
Skogsvårdsstyrelsen i Stockholm för att komma igång med skolgården. De är med i ett 
nätverk med många skolor i kommunen- det gamla Agenda 21-nätverket. Det finns en ikon 
för alla modellskolor men B framhåller att för att nätverk ska fungera måste man träffas 
personligen och syftar på ett eventuellt nationellt nätverk för de nystartade modellskolorna. 
C på H är med i nätverket för modellskolorna i Umeå.  
 
Två av informanterna berättar om kontakten med en gymnasieskola i närheten där de får se på 
djur eller använda kemilabbet. Nätverk med andra skolor i kommunen finns och även 
nätverket för stadens två modellskolorna. Gymnasieelever och studenter från universitetet är 
vanliga. Kontakt och brevväxling med en skola lokalt finns i en av klasserna. 
 
Religiös/ kyrklig omvärld 
Här redovisar jag de religiösa kontakter skolan hade; alla kontakter med kristendomen. 
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A på T/S berättar att de samarbetar med kyrkan i form av kyrkvandring, orgelskoj och 
julvandring. A påpekar att man måste tänka sig för de senaste åren, så att det inte blir för 
religiöst. Det handlar mer om att visa på traditioner. Man har försökt bjuda in andra 
religioner, t.ex. muslimska föräldrar men det har varit svårt. ”Svenska kyrkan är lite mer på”. 
B på T/S berättar också om kontakterna med kyrkan, men att de inte är så religiösa utan kan 
vara sångprojekt.  
Enligt C på T/S kommer kyrkan till skolan och har bibeläventyr. Kyrkan berättar om nya och 
gamla testamentet. Oavsett tro älskar barnen detta. Så länge det inte är predikan menar C att 
det bra. Klassen går inte till kyrkan eftersom muslimer och andra inte får gå in i 
kyrkorummet. När kyrkan kommer till skolan upplevs det var okej men inte att gå till kyrkan. 
Inga andra religioner har kontaktat skolan. 
 
Alla informanter har kontakter med svenska kyrkan men påpekar att det inte får vara religiöst.  
 
A på H berättar att kyrkan brukar kontakta skolan vid advent för att titta på julkrubban och ha 
lite adventsmysigt. Förr var skolavslutningar i kyrkan men det har man slutat med eftersom så 
många elever har en annan religion.  
B på H berättar kyrkan bjuder in vid advent och påsk. Förr hade man skolavslutningar där. 
Det finns många modersmålslärare på skolan och de är en guldgruva när vi läser 
världsreligionerna. Ofta har man barn som har andra religioner men det är inte så lätt- de vill 
bara vara svenska. 
C på H informerar att det inte har kontakt med svenska kyrkan eller någon annan religion pga. 
av att det är en förberedelseklass med många elever från andra länder och religioner.  
 
Två av informanterna har kontakt med svenska kyrkan. De påpekar att man måste tänka sig 
för pga. av att många elever har en annan tro. Modersmålslärarna lyfts fram som en guldgruva 
när de läser om världsreligionerna. C som jobbar i förberedelseklass har inte kontakt med 
någon religion.  
 
Omvärldsperspektiv i klassrumsundervisningen 
Många informanter berättade om hur de arbetade med begreppet omvärlden inne i 
klassrummet. Här redovisas dessa svar. 
 
A på T/S säger att varje år samtalas med barnen kring hur andra barn har det och varför det är 
som det är. 
B på T/S berättar om ”du och jag och vi tillsammans”- veckorna som skolan har åtta veckor 
på hösten. Där försöker man visa på hur olika det kan se ut i världen för barn. Arbete med 
Barnkonventionen är en del i det. Att jämföra hur det är med andra barn är också en bit av 
skolans omvärld uttrycker B. Att jobba med hur våra val idag påverkar framtiden och andra 
delar av världen ses som viktigt. Det diskuteras frågor om mat på skolan och mat i världen. 
Vad äter vi i Sverige och i andra länder? Man ska lära sig slösa inte med mat, var rädd om 
kläder och cykla till skolan. Dessa frågor har haft positiva effekter på elevernas attityder och 
beteenden. I engelskan arbetar man med hur barn i andra länder har det. 
C på T/S framhåller också de åtta veckor med temat ”jag, du, vi, tillsammans” som ett sätt då 
man får in omvärldsperspektivet. Då arbetar man med Rädda Barnens material och 
Barnkonventionens olika artiklar genom att eleverna får göra manus och dramatisera. Genom 
att på Öppet Hus- dagen spela upp detta och ta inträde samlas pengar in till de två SOS-
barnbyarna. I år samlade skolan in pengar på ett annat sätt. Lärarna stod handfallna men med 
barnens idéer gick det att samla in pengar. Eleverna för också möta utländska lärarstudenter 
genom Erasmusprogrammet då C är handledare för studenter inom programmet. 
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Lärarstudenterna håller lektioner om sina hemländer. C tar också emot studiebesök genom 
universitetet från bland annat Nya Zeeland.  
 
Informanterna på T/S trycker på de temaveckor de har varje höst kring barnkonventionen. De 
arbetar kring hur det ser ut i andra länder. Beteendefrågor och resursfrågor tas upp. En klass 
får komma i kontakt med utländska lärarstudenter och studiebesök från andra länder. 
 
A på H använder det egenutformade arbetsmaterialet Naturspanarna. 
B på H framhåller att de försöker få med perspektivet hållbar utveckling i ämnen som historia, 
samhällskunskap och geografi. I samhällskunskapen gjorde klassen övningen ”en öde ö”. Man 
bygger upp en fantasivärld och bestämmer regler kring mat, boende, invandring. Då pratade 
klassen om invandring i Sverige också. 
C på H menar att det är viktigt att bearbeta studiebesöken med tankekartor och att skriva med 
egna ord om besöket. Dagstidningar ska de börja jobba med. C påpekar att lärarna har 
möjlighet att styra det hela också. Eleverna har redovisat om sina länder. Inte bara fakta utan 
också om hur det var för dem personligen.  
 
På H menar man att man i olika ämnen för in ett omvärldsperspektiv. Elever redovisar om 
sina hemländer på ett personligt sätt vilket ger inblick i omvärlden. 
 
Förändringar med elevernas ålder 
Här redovisas informanternas tankar kring om/hur omvärldsrelationerna förändras med 
elevernas ålder från åk 1 och uppåt. 
 
A på T/S menar att det är svårt att uttala sig om det men tror att äldre barn oftare och mer 
medvetet pratar om det som ligger längre bort ifrån staden. Man ser filmer och läser saker om 
det som ligger långt bort. Anledningen är att ju äldre eleverna blir desto mer möjligt att de får 
förståelse. Om man pratar om Finland med små barn kan det bli för abstrakt för att de ska 
förstå. 
B på T/S menar att kontakter med omvärlden blir mer omfattande ju äldre de blir. Både med 
föreningar och att man är ute mer i omvärlden. 
C på T/S ser ingen skillnad. 
 
Två av informanterna tror att omvärldskontakterna ökar med åldern.  
 
A på H tycker att på fritiden ökar omvärldskontakterna successivt. De går på disco, idrott och 
ungdomsgård. De gör mer på egen hand.  
B på H tror att det minskar med stigande ålder. Men man kanske gör andra saker med större 
barn. Med yngre barn är man ute mer. Elever i sexan vill i stort sett aldrig gå ut. B har infört 
beordrad lek en eftermiddag i veckan. Eleverna kunde helt plötsligt leka och hade kul. Många 
barn tycker att det är besvärligt att gå till biblioteket, om man som lärare ser ett motstånd då 
kanske man inte gör det. 
C på H menar att om elever har vissa förkunskaper är det lättare att få ut mycket av 
studiebesöken. Om eleverna inte kan språket är det också en begränsning.  
 
Informanterna menar att kontakterna troligen ökar men att man gör olika saker med små och 
stora barn. 
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Skillnader för 5-10 år sedan och nu 
Informanterna resonerar här kring eventuella skillnader i hur skolan arbetar idag och för 5-10 
år sedan. 
 
A på T/S tror inte att det är något skillnad på omvärldskontakter men arbetet med hållbar 
utveckling har gått framåt genom att ändra fokus från det ekologiska till sociala och 
ekonomiska. A tror det går i perioder när det gäller omvärldskontakter. Vissa perioder har 
några lärare varit engagerade att jobba med kontakter utanför Sveriges gränser. Under andra 
perioder är det mindre av det. Samhällskontakter i närområdet är statiskt i alla år.  
B på T/S tror att det går i vågor. Engagemanget går upp och ned. Det svänger beroende på vad 
som är aktuellt i samhället.  
C på T/S menar att det förändras för man gör olika saker. Om det är mer eller mindre kan C 
inte svara på. 
 
Informanterna menar alla att det är svårt att peka på skillnader. Det förändras och går i 
perioder.  
 
A på H tror inte att det finns skillnader mer än att det är mer inriktat på hållbar utveckling.  
B på H upplever att det är mer nu än då. Omvärlden, samhället, företag är mer intresserade av 
skolan idag. Skolan är bättre på att ta kontakt och gå ut idag. På skolan drar man ju med 
varandra också. Man hör att dom ska göra det och att det låter kul.  
C på H berättar att det är stor skillnad på hur arbetet ser ut idag och förr. Det beror mycket på 
att hon förr jobbade som lågstadielärare i en ”vanlig” klass. Nu med arbetet i 
förberedelseklass ingår kontakter med samhället som en del av pedagogiken. C tror att 
eleverna i förberedelseklass uppskattar det mer. Sv2-undervisning innebär att man jobbar 
tematiskt.  
 
Informanterna menar att kontakter som rör hållbar utveckling har ökat. Det finns ett större 
intresse från båda sidor att ha kontakter. Sv2-undervisningen bygger till stor del på kontakter 
utanför skolan. 
 
Framgångsfaktorer för att skapa kontakter 
Det går att utskilja faktorer som är framgångsfulla vad gäller att skapa kontakter. De redovisas 
här. 
 
A på T/S menar att det handlar om utbildning och intresse. Det handlar om enskilda lärares 
intresse för att använda metoder i undervisningen. Ibland väljer man att ha omvärldskontakter 
som en viktig del av sin undervisning. Man måste leta upp kontakterna och med internet går 
det lätt. Organisationer och föreningar hör ofta av sig, vi får väldigt mycket post och 
inbjudningar. Många vill ha kontakt med skolan och det gäller att sortera och vilka syfte de 
har att vara i skolan. Man skulle bara kunna ha undervisning med utomstående  
personer som vill vara i skolan säger A. 
B på T/S upplever att det inte är några problem att skapa kontakter. Ibland får man nästan lite 
för mycket kontakt då sållar man bort utan att tänka efter. Erbjudande på mail om 
inspirationsdagar och informationsträffar är vanligt. Det blir för mycket ibland, tur att det 
finns arbetsgrupper som sållar ut godbitar. Det är inte så mycket företag som kontaktar 
skolan. Via föräldrar skapas kontakter ibland, ifall det är någon som jobbar inom sjukvården 
eller polisen. Det är lite svårt att få till studiebesök annars. De brukar gå ut med kampanjer 
men det är inte alltid det passar. Att åka iväg med buss en hel klass kostar väldigt mycket. Det 
upplevs bökigt med luncher. Visst spelar det ekonomiska in men om det är någonting man 
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verkligen vill försöker man lösa det. Att åka iväg på studiebesök en gång i månaden går inte 
så det gäller att åka på det som är gratis. Att man infört beslut att inte ta ut elevavgifter 
begränsar lite, liksom att man inte får begära att barnen ska ha matsäck med sig. Men B tycker 
det är ett bra beslut. Det är lite stök och bök med att köra ut maten. Friluftsdagar försöker man 
ha genom att ta ut en lite summa, en tjuga. Man kan inte åka iväg på allt som barnen vill, t.ex. 
bada, djurparker och andra upplevelser. Det är tur att det är mycket som är anpassat till 
skolan. Det är en fantastisk miljö att få en ha skola precis vid en sjö, det är naturnära och det 
är lätt att ta sig ut. Samtidigt är det nära till bussen och vi har nära till bibliotek (på Ålidhem). 
C på T/S menar att med tiden har man byggt upp ett kontaktnät. När man jobbat några år så 
börjar man känna lite folk t.ex. andra lärare och personer på universitetet.  Man får rykte om 
sig att man gärna tar emot besök. Det kan också vara slumpen som gör att man skapar 
kontakter genom bekanta och släktingar. Annars är det erbjudanden som går ut till skolan som 
man tar vara på. Föräldrar kommer också hit och lär oss om datorer. Med datorn kan man 
bearbeta det vi gör i snygga bildspel eller annat. Pengar begränsar, man får inte begära att alla 
elever ska ha cyklar. Det försvårar betydligt när man inte får ta avgifter, man tappar lite geist 
att engagera. Föräldrar får inte skjutsa och personal får inte skjutsa.  
 
Skolan blir ofta kontaktad av omvärlden. Annars är det intresse, slumpen, personligt 
kontaktnät och genom internet kontakter skapas.  Det finns ekonomiska begränsningar också 
för vad skolan kan åka iväg på. 
 
A på H upplever att efter att skolan blev utmärkt och modellskola har folk tagit kontakt. 
Lärartidningen, Vår skola och Västerbottens Kuriren har gjort reportage om skolans arbete. 
Mail är ett bra sätt, det är lätt att ställa frågor och få ett snabbt svar. Sen kan man ringa också. 
Skolan kontaktar och blir kontaktade av tidningar. A berättar att hemsidan är ett bra sätt att 
synas.  
B på H tror att den mänskliga kontakten, i form av nätverk, kurser och besök är jätteviktig. 
Det personliga engagemanget och visioner driver på arbetet med hållbar utveckling. Alla 
människor man träffar skriver man ner telefonnumret till. B påpekar att det är ett personligt 
engagemang också. Det gäller att haka på alla studiebesök man kan gå på. Också att bjuda in 
föräldrar som jobbar inom området. Ibland finns motstånd hos barnen; många barn tycker det 
är besvärligt att gå till biblioteket. Om man som lärare ser ett motstånd kanske man inte gör 
det. Man kan känna sig begränsade pga. av saker kostar och då får man avstå. Det finns 
stipendier att söka men man gör inte alltid det. Det första frågan man ställer är om det kostar 
någonting. Det är en brist att inte kunna gå kurser. Det är en liten engagerad grupp som drivit 
saker och ting och det har betyder mycket tror B. Att det är ett öppet klimat på skolan gör att 
många tar till sig nya idéer. En tidigare rektor drog igång och stöttade arbetet. Skolan har haft 
utställningar på universitetet. Att synas är viktigt. Det sår frön att kontakta den skolan. ”Det 
kanske vi gör för lite med det är viktigt”.  
C på H säger att det är lätt att skapa kontakter, det är bara att ringa. Erbjudanden på mail är 
vanliga. Besök man gör är gratis. Åka buss kostar men det måste det få göra. Det har aldrig 
varit några protester.  
 
Många tar kontakt efter att utmärkelsen och utnämnandet som modellskola. Det gäller att 
synas, bland annat i tidningar. Mail, telefon, föräldrar, personliga kontakter och en stöttande 
rektor är viktigt i arbetet. Det ekonomiska begränsar en del med det finns gratisgrejor och 
man får utnyttja det som är nära.  
 
Båda skolorna presenterar sitt arbete med hållbar utveckling vid studiebesök på skolan, öppet 
hus samt visar upp sig arbete vid konferenser. 



 27 

 
Omvärldsrelationernas betydelse kring lärande för hållbar utveckling 
Informanterna resonerar kring hur kontakter med omvärlden påverkar och gynnar lärande för 
hållbar utveckling. 
 
A på T/S tror att barn som är ute mycket i naturen uppskattar naturen och blir människor som 
får värderingen att man ska vara rädd om det man har. Ju mer elever och lärare lär om 
omvärlden desto mer skickligt blir hållbar utvecklingsarbetet. Ju mer samarbete och ju mer 
kontakter man har desto mer förstår man att man måste jobba med de här frågorna. 
Omvärldskontakterna kan nog driva på det och förbättra tror A. Uppdraget är att utbilda barn 
och ungdomar att bli människor som förstår och som är drivande i ett hållbart samhälle och då 
måste flera metoder användas. Vissa kanske lär sig bäst genom att läsa eller titta på filmer 
men andra behöver ha det mer konkret genom se människor i andra verksamheter. Se att 
andra länder och platser påverkas av hur vi beter oss. Att välja metoder i undervisningen är en 
del av kärnan i uppdraget, det står ju faktiskt i läroplanen. ”Att samarbeta och samverka – det 
är ju en del i uppdraget”. A ser bara fördelar men omvärldskontakter. En nackdel med hållbar 
utvecklingsarbetet är att det tar tid- allt utvecklingsarbete tar ju tid. Ju mer nätverk och 
kontakter desto mer tidskrävande är det. Det är ju ett merarbete men det är en del i läraryrket 
och det ska hinnas med. Om jag bara arbetar ensam i klassrum tar det inte så mycket tid.  
B på T/S menar att det är viktigt att skolan inte är en enhet för sig. Det är kul att skolan känns 
så nära inpå de som bor i området. Skolan är en del av bostadsområdet och inte bara en skola. 
Man måste ju jobba ute i verkligheten. Skolans måste ha kontakter utåt annars så blir det man 
gör i skolan bara något man gör i skolan och inte i verkligheten. Det går inte att ha det 
gammeldags med att ”så här gör vi i skolan”. Barnen måste få med sig kunskaper de har 
användning för och så tror jag faktiskt att dom känner. Man lär sig ju mycket utanför skolan 
också som är värdefullt. Det har vi jobbat med en del. Det här har jag lärt mig av en annan 
person i en annan situation. Vi hjälps åt att inte slösa mat och vara rädd om våra kläder, cykla 
och inte åka bil till skolan. Det vi gör har effekt på resten av världen. Skolan har alltid varit 
engagerad i att göra bra för naturen och djuren. Det är värdefullt även för människan att få 
vara ute mycket och motionera. Därför har vi bestämt att alla barn ska vara ute och röra på 
sig. Ingen ska sitta inne på rasten. Vuxna finns ute på rasterna för att hjälpa barn som behöver 
hjälp att aktivera sig. Att vara ute mycket påverkar deras personliga utveckling. Hur man 
tänker kring att vara ute och att de känner att de mår gott av det. B tror att många barn 
spenderar mycket tid inomhus nu när det finns datorer och video. B säger att en del barn inte 
vet hur man handlar i en mataffär eller vilket håll stan ligger åt.  B framhåller vikten av att 
alla barn får uppleva kulturevenemang och att hjälpa barn att hitta en vettig 
fritidssysselsättning. 
C på T/S säger att det då inte blir isolerade företeelser, utan att det förekommer överallt i 
samhället. Det är viktigt att det inte finns en skolverklighet och en annan verklighet. Skolan är 
ju en del av verkligheten. Just i den här åldern driver eleverna igenom saker hemma också 
t.ex. sopsortering. C framhåller att gemensamma upplevelser för klassen är viktigt. Vid 
utländska kontakter har de någonting att knyta upp minnet på. Det är viktigt att kontakterna 
hör ihop med det man gör, annars blir det förvirrat och omotiverat. Ibland måste man ta vara 
på tillfällen om studiebesök och då får man knyta an till ämnesområdet senare.  
 
Enligt informanterna på T/S gör naturkontakter och utevistelser att eleverna lär sig att 
uppskatta naturen. Det är värdefullt för individens hälsa att vara ute och röra på sig. Att ha 
gemensamma upplevelser, hitta en plats i livet och att få uppleva kultur är viktigt. Att använda 
olika metoder och ha kontakter med omvärlden som det står i läroplanen är en del i lärarens 
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uppdrag.  Skolan är inte en enhet för sig, kunskapen kan inte vara isolerad, eleverna kan knyta 
upp kunskapen på något. Skolan är en del av verkligheten. 
 
A på H menar att det är mycket i hållbar utveckling man gör ute i omvärlden som att vara ute 
och observera trafiken och då prata om kollektivtrafik och personbilar. När A och barnen är 
ute och plockar skräp pratar de om nedbrytning. A tycker det är roligt att bara gå en promenad 
och småprata med barnen och stora och små saker. Bara att lämna skolgården och gå till ett 
ställe man inte brukar vara på upplevs skönt. Många blir hjälpta av att verkligen se och 
använda olika sinnen. Det är positivt att barnen får uppleva mycket genom att höra och se lär 
de sig. 
B på H menar att det påverkar jättemycket genom att det blir någon slags cirkelgång eller 
kretslopp när man visar upp skolans arbete för andra. Genom att vara ute och berätta hur 
skolan jobbar får vi som personal inspiration och nya idéer. Både barn och vuxna lär sig hela 
tiden. Med omvärldskontakter blir kunskaperna konkretiserade för barn och de förstår att det 
här angår alla. Det kanske angår oss hemma det är inte bara ett skolämne utan det blir 
någonting som hör ihop med hela livet. Skolan är ju ingen ö i världen men ibland kan det bli 
att kunskapen stannar inom skolans väggar. B påpekar att på just den punkten ligger de lågt på 
självvärderingen. B beskriver hur man kan gå vidare med det man arbetar med i skolan när 
man gjort någonting utanför skolbyggnaden. Folkets hus besöktes för att lyssna på 
meteorologen Tone Bekkestad. Sen kom eleverna tillbaka i klassrummet med en idé att samla 
in pengar till utrotningshotade djur. Att eleverna gör någonting själva gläder B. ”Att leda in 
barnen på rätt tankegångar – att vara missionär i det dolda” uttrycker sig B. Att göra ett 
vidkraftverk på skolan är en stor men härlig vision, att rädda världen kan låta naivt men det 
kan vara bra för att ha drivkraft. 
C på H menar att skolan ska vara varierad och blandad. Man kan inte bara sitta med en bok. 
Att arbeta med vatten och besöka reningsverket är en del i hållbar utveckling. ”Vi har ju 
möjlighet att styra det hela också.” C och klassen pratar om allemansrätten, sopsortering och 
har kontakt med Umeva.  
 
På H kommer det fram att omvärldskontakterna konkretiserar kunskapen och visar att skolan 
inte är en ö. Eleverna får se och uppleva med olika sinnen. Eleverna kan inte bara läsa i en 
bok utan det måste vara varierat. Det finns mycket att lära sig utomhus. Kontakterna driver 
arbetet framåt i nya perspektiv när man kommer in i klassrummet igen. 
 
Självvärderingarna  
På nästa sida följer en sammanställningen över självvärderingarna från de olika skolorna. De 
två första diagrammen handlar om kontakter med omvärlden och de följande två handlar om 
kontakter mot omvärlden. Självvärderingen görs på en skala mellan 1-5 (1- icke-engegerat 
stadium, 2- intresserat stadium, 3- inledande stadium, 4- engagerat stadium, 5- avancerat 
stadium). Se bilaga 4 för utförligare förklaring av skalan. 
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Kontakter med samhället 
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Figur 1. Hedlundaskolans* pedagogers självvärdering enligt skalan 1-5. Figuren visar hur 

många pedagoger som placerat sig på respektive steg. 
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Figur 2. Tomtebogård/Sjöfruskolans pedagogers självvärdering enligt skalan 1-5. Figuren 

visar hur många pedagoger som placerat sig på respektive steg. 
 

* Trettio modersmålslärare från Hedlunda som placerat sig på steg 1 är inte medräknade i diagrammet. De är inte 
medräknade i diagrammet pga. av deras speciella arbetssituation då de åker runt på olika skolor och har inte 
skola 2 som arbetsplats för alla sina lektioner.   
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Kontakter med omvärlden 
 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5

 

 
Figur 3 . Hedlundaskolans*  pedagogers självvärdering enligt skalan 1-5. Figuren visar hur 

många pedagoger som placerat sig på respektive steg. 
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Figur 4. Tomtebogård/Sjöfruskolan pedagogers självvärdering enligt skalan 1-5. Figuren 

visar hur många pedagoger som placerat sig på respektive steg. 
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*Trettio modersmålslärare från Hedlunda som placerat sig på steg 1 är inte medräknade i 
diagrammet.  
 

De svarande vid båda skolorna placerar sig lägre på kontakter med samhället än kontakter 

med omvärlden. Enligt figur 3 och 4 placerar de flesta sig på steg 3 gällande kontakter med 
omvärlden. Enligt figur 1 och 2 placerar de flesta sig på steg 2 gällande kontakter med 
samhället. 
 

Diskussion 
 
Jag tycker att det är positivt att utbildningen och skolan har kommit i fokus som ett medel för 
att skapa en hållbar värld. FN: s utnämnande av Dekaden som ett decennium för hållbar 
utveckling är något som tyder på detta. Skolan har en viktig roll men relationen mellan 
lärande och hållbar utveckling är komplex. De problem som hotar världen idag kan sägas vara 
orsakade av att människor i många fall har lärt sig handla utan hänsyn till varandra och till 
framtiden och därmed är grunden för mänsklighetens existens hotad. Resursslösande och 
miljöförstörande konsumtions- och produktionsmönster, ojämlik fördelning av resurser och 
mat samt utarmning av naturtillgångar är exempel på detta. Vad människor lär sig och hur de 
omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig (SOU; 
2004:104). Jag valde att fokusera på karaktärsdraget täta kontakter med samhället och 
närmiljön eftersom jag tycker att det är någonting att sträva mot. Skolan och lärandet inom 
fyra väggar är, enligt Szczepanski i Dahlgren m.fl. (2007), en ganska ny företeelse. Förr fanns 
ett mer naturligt samband mellan teori och praktik. Ibland kan man stöta på attityden ”vi leker 
ute och arbetar inne”. Denna attityd har ingen av de jag intervjuade och det tycker jag är 
positivt. De utnyttjar skolans omvärld i lärandet. Man lär när man har roligt också.  Eller är 
det kanske bara då man lär? Idag pratar man om ett lustfyllt lärande.  
 
Skolans omvärld tolkas både i ett litet perspektiv och ett större perspektiv. Informanterna 
diskuterar begreppen omvärlden och samhället med tanke på att de står som två olika punkter 
på självvärderingen. Många tolkar in samhället i omvärlden. Omvärlden menar många är 
direkt utanför skolans staket. De flesta informanter menar att man kan tolka omvärlden på 
olika sätt. Både i det stora som är långt bort och i det lilla som är nära.  
 
Informanterna på Tomtebogård/Sjöfru menar dels att skolans omvärld är själva området 
Tomtebo men också det som finns längre bort- då främst andra länder. Två av informanterna 
på Hedlunda menar att omvärlden är samhället runtomkring och en informant menar att 
omvärlden är mycket större. Skolornas omvärld, tolkad som närmiljön, utnyttjas av båda 
skolorna i mer eller mindre utsträckning. När vissa informanter talar om kontakter med 
samhället verkar de med samhället mena hus, stadsdelar, staden och affärer. När jag ber 
informanterna definiera och tolka begreppet skolans omvärlds nämner inte alla naturen nära 
skolan som t.ex. skogen och vattnet. Men när jag ber dem berätta vilka relationer med 
omvärlden man har berättar de om hur de utnyttjar närliggande skog och vatten.  
 
Nationalencyklopedins definition av omvärld, ”av en viss individ uppfattad omgivning med 
dess sociala, materiella och miljömässiga organisation”, tolkar jag som att omvärldsbegreppet 
är en  individuell tolkning, vilket också mina resultat tyder på. Sellgren (2007) på WWF 
skriver att omvärlden är större än bara närmiljön. Jag tror att kontakter med andra skolor 
nationellt och internationellt stärker känslan av ”alla hör vi ihop”. Men jag kan tycka att 
bussresor och flygresor för att besöka andra skolor och länder strider mot målet att minska 
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koldioxidutsläppen. Hur ska man lösa det? Internet är som sagt ett bra forum för att skapa 
kontakter men jag håller med en informant som sa att för att kunna ”nätverka” måste man 
först träffas. Å andra sidan finns det människor som finner kärleken på andra sidan jorden via 
internet. Som jag skrev i inledningen använder sig en skola i Nyköping, som samarbetar med 
Den globala skolan, av tidningar vilket också en av pedagogerna funderar på att göra. Jag tror 
tidningar är ett utmärkt sätt att arbeta kring frågor som rör hållbar utveckling och omvärlden 
då speciellt tidningar som riktar sig mot barn exempelvis tidningen Globen som ges ut av 
föreningen Barnens värld. 
 
När skolorna arbetar med omvärlden i ett större perspektiv sker detta i 
klassrummen/skolbyggnaden i olika ämnen och teman. T/S framhåller ”du och jag och vi 
tillsammans”-veckorna som ett tema där eleverna jobbar med omvärldsfrågor. Främst då hur 
barn i andra länder har det. T/S har två SOS-barnbyar som de skänker pengar till, men 
kontakten med byarna är inget barnen får uppleva konkret. En lärare tar emot utländska 
lärarstudenter och studiebesök från andra länder som England och Nya Zeeland. På Hedlunda 
arbetar pedagogerna bland annat med arbetsmaterialet naturspanarna, omvärldsperspektiv i 
SO-ämnen och bearbetning av studiebesöken i form av skrivning samt redovisningar av 
elevernas hemländer. I förberedelseklassen finns stora möjligheter att arbeta med ett 
omvärldsperspektiv. I sin klass får de på ett personligt sätt berätta om sina hemländer och 
eftersom att alla i klassen får göra det tror jag att det är ett bra sätt att arbeta. Om det hade 
varit en klass med enbart en elev med invandrarbakgrund hade det förmodligen blivit svårare 
att låta den eleven berätta om hur det är i sitt hemland. Då tror jag att det kan bli ett ”vi och 
dom”- tänkande som mest fokuserar på skillnader istället för likheter.  
 
Sandell m.fl. (2003) skriver om att läraren har frihet att lägga upp undervisningen samt vikten 
av att välja arbetssätt. I Lpo-94 är formuleringarna vaga och därför kan skolorna och lärarna 
välja metoder och innehåll för att nå kursmålen. Det kan ses som en möjlighet men att göra en 
likvärdig utbildning för alla blir då svårare att nå. Lärarnas frihet har ökat och ställer höga 
krav på att välja ut innehåll och metoder. En informant resonerar kring lärarens uppdrag att 
välja metoder som passar alla elever. En annan informant är inne på samma spår när 
informanten säger att ”vi kan styra”. Till skillnad mot gamla tidens läroplaner som var 
detaljstyrda tycker jag ändå att dagens är bättre. Övriga informanter nämner inte Lpo-94 men 
mycket av deras resonemang faller under läroplanen.  
 
Naturen kan vi möta på flera olika sätt: i böcker, i filmer, i samtal samt att vistas i naturen. Att 
Hedlundaskolan ligger i stadsmiljö verkar inte hindra skolan i att starta upp arbetet kring 
utemiljön. Att göra ”enkla saker” som att gå till affären, skogen och arbetsplatser kan ju 
faktiskt alla göra på ett billigt och smidigt sätt. Vid kontakt med den lokala mataffären kan 
man diskutera kring mycket vilket också Hedlunda ger exempel på då de pratar om t.ex. 
Fairtrade. Andra ämnen man kan diskutera kring är ursprungsland på varorna, transporter av 
mat och lokalproducerade varor. Jag tycker att skolorna utnyttjar närmiljön samt utvecklar 
och strävar framåt i det arbetet. Att Tomtebogård/Sjöfruskolan har en närhet till naturen (skog 
och sjö) har gjort att de kommit igång med det arbetet. Hedlunda har nu byggt upp en 
skolträdgård, promenadstig och uteklassrum som förhoppningsvis ska utnyttjas i framtiden .I 
skolträdgården finns en damm, blommor och hallonbuskar. Björklid (2005) menar att 
skolgårdar måste vara varierade med tillgång till natur. Jag tycker att båda skolorna arbetar 
med att utveckla och förbättra skolgården och uteklassrummen. På Tomtebogård planterar 
barnen växter i skolans utemiljö med hjälp av jord från egen kompost och en solrosallé har 
anlagts i entrén. Jag anser att skolorna ser potential i skolans omedelbara närmiljö och arbetar 
för att utveckla denna. Szczepanski i Dahlgren ( 2007) skriver om hur man måste gå utanför 
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skolan och utnyttja landskapet i undervisningen.  I dagens samhälle måste man räkna den 
urbana miljön som en del av skolans omgivande landskap. Speciellt Hedlunda måste räknas 
höra till en urban miljö. Ett exempel på hur Hedlunda utnyttjar det gavs när eleverna var ute 
och tittade på trafiken och pratade kring kollektivtrafik. Att Hedlunda har närmare till företag 
är inget som avspeglar sig i denna undersöknings resultat förutom att de utnyttjar den 
närliggande ICA-affären.  
 
Båda skolorna anger kulturella kontakter. Hedlunda ligger mer centralt och det innebär 
kortare sträcker till vissa kulturevenemang.  Eventuellt har Hedlunda färre busskostnader 
eftersom sådana aktiviteter ofta anordnas i centrum. Alla informanter på Hedlunda nämner det 
centralt belägna kulturcentrumet Idéan och Filmfestivalen vilket inte 
Tomtebogård/Sjöfruskolan nämner. Att Kulturbussen har upphört tycker jag är synd och 
anmärkningsvärt. Umeå kandiderar till kulturhuvudstad 2014 och då är Kulturbussen ett bra 
sätt för skolorna att få ta del av stadens kulturutbud. Enligt kulturverket så är anledningen till 
detta att man inte längre kunde fortsätta verksamheten när tiden för plusjobben var slut. Båda 
skolorna samarbetar med idrottsföreningar. Detta verkar vara någonting alla gör vid någon 
tidpunkt. Idrottsföreningarna verkar intresserade av att värva medlemmar till sin förening. Det 
är positivt att skolan försöker visa för eleverna vad man kan göra på fritiden.  
 
Kontakter med polis och brandkår verkar vara vanligt i grundskolans tidigare år. Ingen 
nämner dock syftet med dessa kontakter. I radioprogrammet ”God morgon, världen!” i P1 
(21/12-12) diskuterades frågan när Rosengårdsupproret var uppe till debatt. I 
radioprogrammet sa en man att unga och barn tidigt måste få möta polisen för att få en respekt 
för yrkesgrupperna och deras arbete. Genom mötet skapas förhoppningsvis ömsesidig respekt. 
Man talade också kring hur tydligt brottsläget påverkades av dagens ekonomiska kris. När 
människor förlorar sina jobb hamnar de lätt utanför samhället. Här är ett tydligt exempel på 
att allt hänger ihop. Problem som ekonomisk kris och utanförskap kan inte behandlas som 
enskilda frågor. Inte heller kan fattigdom och miljöproblem lösas var för sig.  
 
Andra organisationer som jag tror skulle kunna samarbeta med skolor är förslagsvis Rädda 
Barnen, Amnesty eller Fairtrade. Med dessa samarbeten skulle särskilt det sociala och 
ekonomiska perspektivet synas. Ett mer omfattande nätverk för modellskolorna skulle kanske 
ge positiva resultat. Den globala skolan, som nämndes i inledningen, kan också inspirera.  
 
Båda skolorna har kontakter med universitetet.  Pedagogerna handleder lärarstudenter under 
praktiken, lärarstudenter gör intervjuer eller ordnar samarbetsövningar. Eleverna får också 
besöka universitetet. Kontakter med andra skolor finns. Hedlunda har särskilt kontakt med en 
gymnasieskola i närheten. Brevväxling mellan två klasser inom staden finns. På 
Tomtebogård/Sjöfru brevväxlar en klass med en klass på en ö på västkusten. Naturskolan och 
nätverket modellskolorna är gemensamma kontakter på skolorna. Jag tycker att skolorna 
delvis uppfyller de kriterier för ESD- skolors externa relationer som Björneloo (2008) tar upp. 
Skolorna samarbetar med andra skolor inom ramen för hållbar utveckling, och skolorna 
samarbetar med organisationer (Världsnaturfonden) som är involverade i hållbar utveckling. 
Nätverket för modellskolorna i Umeå har kommit igång men en informant efterfrågar ett 
nationellt nätverk och jag stödjer hennes tankar. Kommunen bl.a. en miljöstrateg ingår också i 
nätverket för de två modellskolorna. Detta måste ses som ett steg i rätt riktning; att barnen och 
utbildningen måste vara en del i arbetet för hållbar utveckling.  
 
Den religiösa/ kyrkliga omvärlden domineras totalt av kontakter med svenska kyrkan. Alla 
informanterna menar dock att det inte präglas av en religiös aspekt utan handlar mer om att 
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visa på traditioner. Att skolavslutningarna inte längre hålls i kyrkan visar på kyrkans 
minskade roll i skolan och samhället. Med ökad rörlighet mellan länder och med invandring 
och utvandring sprids nya läror. Finns det någon plats där alla oavsett tro skulle kunna samlas 
för att prata om livets stora och små frågor? Vad är religionens alternativ idag? Informanterna 
nämner att man måste visa respekt mot de elever som har en annan religion. Men förutom 
respekten för alla dem måste också eleverna som inte har någon religiös tro respekteras. Krig 
(många med religiös bakgrund) är ju en orsak till varför världen inte har en hållbar utveckling. 
Enligt Lpo-94 ska eleverna fostras i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 
tradition. Jag ser en viss motsättning i detta eftersom många elever idag har andra religioner 
än kristendomen eller inte någon tro alls. 
 
Åsikterna hos informanterna går isär beträffande om antalet omvärldskontakter förändras med 
elevernas ålder. Någon tror att de minskar och någon att de ökar men det verkar vara så att 
relationerna förändras, men att antalet är relativt konstant. Någon säger att kontakterna med 
närmiljön minskar med stigande ålder och det tror jag stämmer vid många skolor runt om i 
Sverige. Det är synd att inte äldre elever vill vara ute. Ibland tycker lärare, dock inte inom 
denna undersökning, att vistelse och besök utomhus ses som lek och det man gör inomhus är 
arbete. Jag tycker att det är tråkigt att denna attityd till lärande finns. Äldre barn kan förstå 
den stora omvärlden på ett annat sätt. Äldre barn har ju en större abstraktionsförmåga och 
därmed tycker jag det är förståeligt att det globala perspektivet ökar med elevernas ålder. Som 
Sandell m.fl. (2003) skriver kan dagens problem vara diffusa. Man måste förhålla sig till att 
för mycket bilkörning i Sverige kanske leder till att det blir översvämning i Bangladesh om 20 
år (Sandell m.fl., 2003). Det kan ju vara svårt att greppa sådana abstrakta problem för de 
yngre barnen om de knappt vet vad Finland är, som en informant sa.  Frågorna är komplexa 
enligt Lindgren (1999).  Det övergripande, holistiska perspektivet kan vara svårt att se, men är 
nödvändigt.  
 
Hedlunda ser en skillnad på hur de arbetar idag och för 5-10 år sedan. De har idag ett utökat 
arbete kring hållbar utveckling och känner att många är intresserade av att ha kontakt med 
skolan. På Hedlunda menar man att kontakterna har ökat särskilt med fokus på hållbar 
utveckling. Tomtebogård/Sjöfruskolan ser ingen skillnad utan arbetet har varit lika de senaste 
5-10 åren. T/S menar att det snarare går i vågor.  Kanske kan det bero på att Hedlunda är en 
gammal skola byggd på 1950-talet och Tomtebogård/Sjöfruskolan är byggd under 1990-talet. 
Eventuellt är det lättare att komma igång med ett nytänk vid en nybygd skola. En äldre skola 
kan ha svårare att bryta pedagogiska mönster och traditioner. 
 
Ingen av informanterna vid skolorna tycker att det är svårt att skapa kontakter. Många 
människor i omvärlden kontaktar skolorna. Särskilt Hedlunda verkar se en skillnad efter att de 
blev utnämnda till modellskola. Hedlunda trycker också på att det är viktigt att synas för att 
bli ihågkommen och kontaktad. Annars är det personliga kontaktnät, internet och telefon som 
är framgångsfaktorer för att skapa kontakter. Särskilt internet tycks vara ett viktigt verktyg för 
att skapa kontakter, vilket också personal vid en förskola i Stockholm uttryckte (Skolverket 
2002). Det har skett förändringar i kommunikation och tillgång till information. En konferens 
i Indien anordnad inom ramen för FN: s Dekad som Björneloo (2008) skriver om summerar 
att internet totalt har förändrat kommunikationen de senaste 30 åren. Att det är en stor del av 
världens befolkning som inte har tillgång till datorer och internet är självklart ett problem. 
Enligt radioprogrammet Konflikt -Sopor som bestånd och brott (2008)  förekommer det att 
rika länder dumpar sitt giftiga avfall i andra länder. I-länder har skcikat containrar med 
användbara tekniskta appareter till afrikanska länder ha. Men det finns också skräckexempel 
då farligt avfall bränns och sprider giftiga gaser. Sopberget fylls på med elektroniksopor eller  
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så kallade ”e-scrap” och är ett av många exempel på problemen med västvärldens konsumtion 
och hur det påverkar andra länder. 
 
 En informant nämner rektorns betydelse, då främst vid det övergripande arbetet med hållbar 
utveckling. Att lärarna har stöd från rektor, ledning och kommun tror jag är viktigt. Annars 
finns risken att kontakterna blir kortvariga vilket Skola arbetsliv Värmland (2007) diskuterar 
kring. Kontakterna hänger ofta på eldsjälar. Jag tror att för nyexaminerade och unga lärare 
skulle det vara till hjälp om det redan fanns rutiner kring omvärldskontakter. Även för de 
lärare som arbetat länge kan rutiner kring detta vara underlättande och tidsbesparande. Som 
tidigare forskning visar drivs mycket genom eldsjälar. Detta tycker jag också gäller i denna 
undersökning. De jobbar ensamma och kontakterna varierar från klass till klass. På T/S 
nämner dock en informant att särskilda arbetsgrupper sållar bland erbjudanden i deras 
ämnesområden. En informant på H nämner också att man inspireras av vad andra klasser gör. 
Men det är ändå lite upp till den enskilde pedagogen att ha idéer och skapa kontakter. 
Kommentarer som ”Jag kan bara svara utifrån mig själv och min klass” tyder också på detta. 
Många har ingen uppfattning om hur andra lärare på skolan arbetar. En fördel med att lärarna 
har olika typer av samarbeten är att lärarna verkligen brinner för de kontakter de skapar. Som 
ung nyexaminerad lärare tycker jag att någon slags ”Resursbank” för omvärldskontakter vore 
bra att ha. I Resursbanken skulle kontakter och samarbetspartner finnas samlade. Jag tror på 
andra yrkesgrupper inom skolan och att olika kompetenser kompletterar varandra. Nätverk är 
viktigt för att föra en dialog kring hållbar utveckling. En dialog mellan olika aktörer på olika 
nivåer framhålls (SOU 2004: 104). För att arbeta kring elevernas hälsa finns redan 
sjuksköterskor, kuratorer, läkare och psykologer knutna till skolan. För att arbeta med hållbar 
utveckling tror jag att skolan och eleverna och världen vinner på att använda sig av 
omvärlden. En klass på Hedlunda har nyligen varit och lyssnat på Tone Bekkestad, 
meteorolog, och det verkar ha gynnat elevernas lärande i klimatfrågan.  
 
Det finns givetvis ekonomiska begränsningar på vad man kan göra och var man kan åka. Det 
är främst transporten från och tillbaka till skolan som begränsar eftersom aktiviteten/besöket 
oftast är gratis. En lösning eller variant på studiebesök som jag hörde talas om när jag var med 
på ett möte för rektorer inom Umeå (20/11-08). En rektor berättade att några elever hade fått 
besöka återvinningsstationen. När de kom tillbaka till skolan fick de förbereda en redovisning 
och genomföra denna för resten av eleverna. Det tycker jag visar på ett kreativt och roligt sätt 
att utnyttja omvärlden för att gynna lärande för hållbar utveckling. Eleverna som gjorde 
besöket lär sig säkert ännu bättre då de har uppdraget att redovisa för andra elever sedan. De 
som lyssnar lär sig säkert mycket också eftersom språket ligger på deras nivå 
 
Man kan lära sig på andra sätt än genom att läsa texter. Till exempel kan man lära sig genom 
att se spår av mänsklig aktivitet i landskapet enligt Szczepanski i Dahlgren m.fl. (2007). Det 
är detta jag försökte få fram i inledningen där jag gav exempel på lärarutbildningens 
omvärldskontakter. Björneloo (2008) sammanfattar vad man vid en konferens i Indien år 2007 
kom fram till. Det har skett förändringar kring hur man tänker om undervisning och lärande. 
Idag finns en större tonvikt på den sociala och kulturella läroprocessen. ”Det är lättare att lära 
sig till bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på en öde ö”. Genom detta citat från 
Vygotskij, en av det sociokulturella perspektivets grundare, tolkar jag att det då också måste 
vara lättare att utveckla kunskaper och respekt för naturen genom att vistas i naturen. Det 
måste vara lättare att lära sig sopsortera genom att besöka återvinningscentralen. Om man 
utgår från Vygotskij blir var man lär en viktig fråga. Vygotskij menar att skolan ska vara 
förankrad i verkligheten. Dysthe (2003) kallar detta ”situerat lärande”. Flera andra pedagoger 
som Key, Dewey, Montessori och Freinet menar också att kontakt med verkligheten är viktig. 
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Lundgren (2005) beskriver pedagogiken vid Sv2-inlärning. Man måste vara ute i samhället för 
att lära sig språket. Detta var något som tydligt syntes vid intervjun med en lärare i 
förberedelseklass. De har utbredda samhällskontakter men inte utbredda naturkontakter. Man 
kan tänka sig att språket lärs in bättre vid samhällskontakter än vid naturkontakter. Det kanske 
beror på att det är viktigare att lära sig ord knutna till mänskliga aktiviteter än ord knutna till 
naturen.  
 
Den internationella dialogen framhåller fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kulturell mångfald och interkulturell förståelse, hälsa, naturresurser (bland 
annat vatten, energi, jordbruk och biologisk mångfald), klimatförändringar och 
fattigdomsbekämpning (SOU 2004:104) som viktiga frågor i arbetet för hållbar utveckling. 
Vissa av dessa områden berörs i skolornas arbete med omvärlden. Exempelvis vid arbetet 
med Barnkonventionen och insamling till SOS-barnbyar och utrotningshotade djur berörs fred 
och säkerhet, mänskliga (barns) rättigheter samt fattigdomsbekämpning. Med kontakter som 
Umeva och Green Zone berörs naturresurser och klimatförändringar. Området hälsa och 
kulturell mångfald berörs i form av "prova på"- veckor idrott och kulturella aktiviteter som 
bibliotek, teater, musik och dans och samarbetet med Kulturstorm. Elevernas hälsa och 
välbefinnande förbättras genom att samarbeta med idrottsföreningar och kulturevenemang. 
Hedlunda nämner Kulturstorm, Idéan-kulturcentrum för barn och unga samt kulturbussen som 
delar i kulturella kontakter. Skolorna inser kulturens roll för individens välmående, 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och idrott. Projektet Hälsa och utomhuspedagogik är en 
undersökning som visat att elevernas stress och BMI-värdet minskar vid vistelser utanför 
klassrummet (Dahlgren, m.fl. 2007). En informant uttrycker också att detta blir tillfälle att 
prata om allt möjligt med barnen.  
 
Lpo 94 behandlar begreppet hållbar utveckling uttryckligen men då betonas de miljömässiga 
aspekterna och det borde påverka att skolorna då mest jobbar med miljöfrågor.  Jag tycker att 
båda skolorna i sina omvärldskontakter har perspektiven social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet. Jag redovisade tidigare forskning för bland annat skolledares exempel på kontakter 
med närsamhället med relevans för miljöundervisningen och skolans miljöarbete. Dessa var 
studiebesök på återvinningsstationer (5), Skolskog (3), Reningsverket (1) (Skolverket, 2002). 
Parentesen redovisar antal svaranden som gett just det exemplet. Jag tycker det är få 
svaranden och få som ger dessa exempel. Trots detta stämmer det överens med vilka typer av 
kontakter Tomtebogård/Sjöfruskolan och Hedlunda har.  Skolorna har ett miljöperspektiv när 
de utnyttjar skolskog och vatten. När eleverna vistas i naturen utvecklar de en respekt för 
naturen. Dessa möten skulle enligt Sandell m.fl. (2003) kallas för öppna direkta möten. Vid 
dessa möten kan vi etablera känslomässiga relationer till naturen genom att känna, lukta och 
se. Båda skolorna har kontakter med Umeva i områden som vatten och renhållning. Eleverna 
komposterar och planterar växter i skolans utemiljö. Skolorna deltar i olika tävlingar som att 
samla in kapsyler och värmeljus samt att hålla rent på skolgården. Den sociala omvärlden 
utgörs på Tomtebogård/Sjöfruskolan bland annat av att de har kontakt med närliggande 
service- och äldreboenden. Hedlundaskolan utnyttjar den närliggande ICA-affären i olika 
syften bland annat för att prata om rättvisa arbetsvillkor (Fairtrade) samt att samtala kring 
sakers/kläders värde och vara rädd om det man har. Ekonomiskt perspektiv får de när de 
exempelvis besöker den lokala mataffären och pratar om skadegörelse. Genom att skänka 
pengar till SOS-barnbyar får eleverna förhoppningsvis tankar kring orättvisa och ojämn 
resursfördelning. Man försöker att inte slösa med maten, vara rädd om saker och kläder och 
diskutera om att hur vi använder resurser påverkar andra länder. I Sverige råder en stor 
mattrend i TV. Det kryllar om TV- kockar och mattidningar. Samtidigt finns det en miljard 
som hungrar. I radioprogrammet Konflikt – Kampen om maten i P1(21/12-08) förklarade 
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USA:s president George Bush problemet med att folk äter mer i växande folkrika ekonomier 
tex. Indien. Indien försvarade sig och säger att de miljarder som satsats på fettsugning i USA 
kan rädda miljoner svältande och undernärda. Rika länder som Saudiarabien köper idag upp 
land i fattiga länder för att trygga sin matförsörjning. Det leder till att de fattiga länderna inte 
har råd att köpa maten de själva producerar. I Etiopien har matpriserna gått upp 500 %. 
Genomsnittsökningen är 50 % jämfört med för 2 år sedan enligt radioprogrammet. Gud visar 
sig i form av bröd, sa Mahatma Gandhi.  WWF pratar om ekologiska fotavtryck som visar på 
hur orättvist resurser fördelas mellan människor. Vi i väst konsumerar för mycket på 
bekostnad av andra människors levnadsvillkor och i framtiden även våra egna. Just nu 
drabbas u-länderna värst men vi kommer också att drabbas i framtiden om vi inte hjälps åt.  
 
Att använda omvärlden i lärande för hållbar utveckling verkar påverka på olika sätt. På 
Tomtebogård/Sjöfru lyfts aspekter som att lärandet blir konkret och eleverna har något att 
knyta upp minnet på. Skolan är inte isolerad eller en enhet för sig. Alla informanter vid båda 
skolorna skulle jag placera in det integrerade perspektivet där man ser skolan som en del av 
samhället (Arfwedson, G i Svedberg & Zaar, 1998). Jag tror att om man har relationer med 
andra, nationellt och globalt, ökar chanserna för förståelse människor emellan. Ingen ser 
skolan i det separerade perspektivet där skola och samhälle separeras. På Hedlunda lyfter 
informanterna fram att lärandet blir konkret och att skolan inte är en ö. Genom att variera 
metoderna får eleverna använda olika sinnen istället för att bara läsa. Att vara ute i omvärlden 
sprider också budskap till andra om hållbar utveckling. Omvärldskontakter gör också att man 
kan gå ytterligare ett steg väl tillbaka inne i klassrummet. Genom att vara ute i omvärlden tror 
jag att barnens kreativitet stimuleras och det bör man ta vara på. Efter att ha lyssnat på 
meteorologen så ville barnen samla in pengar till utrotningshotade djur.   
 
Självvärderingsresultatet kan tolkas mot intervjuresultatet på följande sätt. Att skolorna skulle 
ha mer omvärldskontakter än samhällskontakter måste tolkas som att de med omvärlden 
menar det som är nära skolan. Trots att vissa informanter tolkar omvärlden som något större. 
Tolkningarna av begreppen samhälle och omvärld är individuella. Skolorna har få 
internationella kontakter, en del nationella men flest lokala kontakter. Steg 5 på skalorna 
innebär att skolorna också sprider sitt arbete till andra. Bara en person har placerat in sig där 
men en del har hänt det senaste året. Skolorna visar sitt arbete för andra; bland annat på dagen 
som Naturskolan anordnade vid Umeå Universitet (där jag fick kontakt med dem). Att lärarna 
placerade sig lägre på kontakter mot samhället än kontakter mot omvärlden hittar jag ingen 
riktig förklaring till. Enligt mina tankar är samhället en del av omvärlden. Är det möjligtvis så 
att samhället och omvärlden är svåra att skilja åt? Enligt min undersökning tolkar många in 
samhället i omvärlden. I självvärderingen skulle man istället man kunna tänka sig rubrikerna: 
lokala kontakter, nationella kontakter och globala kontakter. En uppdelning mellan 
naturkontakter och mänskliga kontakter skulle också tydliggöra. Några av lärarna uttryckte en 
viss förvåning vid intervjutillfällena när de kom på att de faktiskt hade ganska mycket 
kontakter med omvärlden 
 
Titeln på denna uppsats lyder ”Gräv där du står och ända ner till Kina”. Titeln kan verka lite 
kryptisk. Det som ligger till grund för titeln är de två uttrycken ”gräv där du står”  och ”gräver 
man nog långt kommer man till Kina”. Skolaarbetsliv Värmland säger att man ska ”gräva där 
du står” alltså utnyttja närliggande företag. Jag menar vidare att man även ska utnyttja 
närliggande natur mm. Med nästa uttryck att ”gräva till Kina” menar jag att skolorna med 
fördel också har kontakter med det som ligger längre bort- i andra delar av Sverige eller till 
och med andra länder. För att skapa en hållbar värld måste vi tidigt i våra liv förstå att vi alla 
människor delar samma jord. 
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Metoddiskussion  
Att skolorna är modellskolor kan påverka resultaten till att inte vara generaliserbara resultat 
för alla grundskolor. Jag tror dock att de skiljer sig mycket inom skolor om de inte är skolor 
som ingår i större projekt som Den Globala Skolan. Möjligen skulle resultatet kring 
självvärdering förändras i alla fall de som blivit intervjuade om man gjorde om 
självvärderingen. Många informanter upplevde att de kom på fler kontakter när de fick tid att 
fundera kring det före och under intervjutillfället.  
 
Att använda sig av enkäter, i detta fall självvärdering med en femgradig skala som alternativ, 
är ett sätt att försöka kartlägga ett område. Det är dock svårt att utforma enkäter, med fasta 
svarsalternativ, som verkligen uppfattas på rätt sätt av deltagarna. I dagens eko i P1 (11/1-09) 
berättade man hur elevers hälsa (t.ex. huvudvärk och magont) har undersökts genom enkäter. 
Tre liknande enkäter har genomförts på samma elever vid olika tillfällen men resultaten blir 
olika trots att enkäterna liknar varandra. Med dessa resultat pekar på man på hur svårt det är 
att kunna dra slutsatser av enkäter. I denna undersökning menar jag att det är svårt att dra 
några större slutsatser av att de svarande på självvärderingen placerar sig högre på kontakter 
med omvärlden och lägre med kontakter med samhället.  
 
Att vissa har fyllt i självvärderingen i enskilt och andra gemensamt i arbetslag påverkar 
eventuellt resultaten så att variationen inte är lika stor som om alla hade svarat enskilt.  
 
Förslag på vidare frågeställningar: 
Att intervjua elever och skolledare skulle vara ett annat perspektiv för delar av 
undersökningens syfte. Man kan också tänka sig att intervjuer med omvärlden- som företag, 
kommun och organisationer kan vara relevant. Hur ser de på skolans roll i att skapa hållbar 
utveckling? Vilka möjligheter och hinder finns till samarbeten? 
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      Bilaga  1
MODELLSKOLOR 

Världsnaturfonden 
satsar på modellskolor 
Sverige måste bli mer klimatsmart! Många 
förändringar kommer att behövas för att 
minska våra ekologiska fotavtryck och rädda 
mångfalden av liv på jorden. Vi behöver bättre 
visioner, innovationer och smartare livsstil! 
Hur kan utbildning hjälpa oss att möta dessa 
utmaningar? Hur kan vi rusta dagens 
ungdomar att bli morgondagens innovatörer? 
Vilka kunskaper och förhållningssätt behöver 
lyftas fram för att främja en hållbar 
samhällsutveckling? 
 
Vad är en modellskola? 
Hållbar utveckling är en av vår tids största 
utmaningar. Denna strävan kräver ett ständigt 
lärande. För att vara med i utvecklandet av bra 
modeller för hur en hållbar skola kan utformas 
har vi valt ut 10 stycken modellskolor över 
hela landet. Det är förskola, grundskolor, 
gymnasieskolor och en högskola som deltar i 
Världsnaturfondens treårssatsning. 2010 
planerar vi att genomföra en nationell 
konferens. Då kommer modellskolorna att få 
möjlighet att visa upp sina resultat, sin process 
och sin väg att bli en hållbar skola. I skolornas 
arbete ingår bland annat att ta ett helhetsgrepp 
på skolutvecklingen, det vill säga hur 
undervisningen bedrivs, hur lärandet 
stimuleras, hur deltagarinflytandet ser ut, hur 
skolans resursanvändning, byggnader och 
närmiljö förändras samt hur man möter det 
omgivande samhället. Vi ser också fram emot 
innovationer, det vill säga något nyskapande 
inom undervisningen. 
 
Tänka nytt! 
Undersökningar visar att vi måste minska våra 
koldioxidutsläpp med 80 % fram till 2050. 
Dessutom måste vi radikalt begränsa våra 
ekologiska fotavtryck. Vår livsstil sätter stora 
spår på planeten jorden. Om alla valde den 
svenska livsstilen skulle det krävas nästan tre 
jordklot till. Vi måste alla på ett kraftfullt sätt 
tänka om och tänka nytt. Vår förhoppning är 
att de 10 modellskolorna kommer att finna 
smarta lösningar för att minska sina ekologiska 
fotavtryck. 
WWF tillhandahåller resurser 
För att följa och stimulera processen med 
modellskolor har vi anställt ett antal 
handledare. De kommer att ha ett nära 

samarbete med skolornas personal. 
Världsnaturfonden 
 
tillhandahåller dessutom en mängd material, 
till exempel en fotavtryckskalkylator som gör 
det möjligt att mäta skolans ekologiska 
fotavtryck. Vidare erbjuder vi ett 
skolutvecklingsverktyg med namnet 
Framtidsstigar. Vi har också Naturväktarna, 
en satsning som betonar det lustfyllda och 
praktiska arbetet i närmiljön. 
 
Att vara en pådrivande kraft i samhället 
Världsnaturfonden ser samarbetet med landets 
10 modellskolor som något mycket 
betydelsefullt, både för oss inom WWF som en 
stor naturvårdsorganisation, men också som en 
pådrivande kraft i samhället. Syftet med 
satsningen är framför allt att modellskolornas 
goda erfarenheter ska inspirera många andra! 
Låt oss nu ta ut kompasskursen mot det 
hållbara samhället. Vi har ett mål. Vägen dit 
kommer att se olika ut för de utvalda 
modellskolorna, men en sak som är säker är att 
det blir en spännande och viktig resa. 
 
De 10 modellskolorna 
Björknässkolan, Nacka kommun 
Globala gymnasiet, Stockholm 
Hedlundaskolan, Umeå 
Hosjöskolan, Falun 
Mälardalens högskola, 
Eskilstuna/Västerås 
Norrsundsskolan, Väddö 
Polhemsgymnasiet, Göteborg 
Porthälla gymnasium, Göteborg 
Rudbeckianska gymnasiet, Västerås 
Sjöfruskolan/Tomtebogård förskola och 
skola, Umeå. 
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      Bilaga 2 
Intervjuguide- 

Om begreppet omvärlden i arbetet 
för hållbar utveckling 

 
Intervjun handlar om pedagogernas syn på omvärlden, hur man definierar begreppet 
omvärlden, vilken kontakt med omvärlden skolan har och varför, förutsättningar för olika 
typer av kontakter och hur det påverkar skolans arbete ”lärande för hållbar utveckling”. 
 
Frågor: 
 
Kan du berätta om hur er skolas kontakter med omvärlden ser ut. Hur jobbar ni på skolan 
med/mot omvärlden? Kan du ge exempel på det. Utgå från dig själv men även skolan i stort.. 
 
Hur tolkar du begreppet omvärlden? (Vilken är skolans plats i omvärlden?) 
 
Sker det en förändring med elevernas ålder med arbetet med/mot omvärlden? Minskar/ökar 
det eller är det konstant? 
 
Finns det skillnader på hur du/ni jobbar idag och förr (5-10 år sedan)? 
 
Vad är det som gör att du/ni jobbar som ni gör? Finns det en ekonomisk aspekt? Personligt 
engagemang? 
 
Hur skapar du/ni relationer med omvärlden? 
 
Hur påverkar skolans kontakt med ”omvärlden” arbetet ”lärande för hållbar utveckling”? 
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Bilaga 3 
Förkortningar och förklaringar från resultatet 

(informationen är tagna från respektive hemsidor) 
 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Erasmusprogrammet EU: s största program inom högre utbildning. Inom programmet erbjuds 

studenter stipendier för att kunna praktisera vid en skola, ett företag eller en 
organisation i ett annat europeiskt land. 

Idéan  Kulturcentrum i Umeå för barn och unga. För- och grundskoleförvaltningens 
pedagogiska utvecklingscentrum. 

IKSU  En ideell förening och har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, 
frilufts- och friskvårdsaktiviteter för medlemmarna, samt främja gott 
kamratskap. 

Hushållningssällskapet  En regionalt baserad organisation som stöder företagande på       
landsbygden.  

IL recycling Miljö och återvinning samt tjänster för avfallshantering som insamling av 
restprodukter som returpapper & avfall från industri samt sopsortering. 

Fairtrade Rättvisemärkt. Sammanslutning för att gynna social, ekonomisk och 
demokratisk utveckling i exportländer i tredje världen. 

Fältbiologerna Sveriges största förening för barn och ungdomar som är intresserade av natur 
och miljö. Fältbiologerna är en oberoende, ideell förening och verkar för ett 
hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö. 

Green Zone  Ett miljökvarter på Ersboda i Umeå. Kvarteret erbjuder service för både bilar 
och förare genom en bilanläggning, en energistation med livsmedelsbutik samt 
en vägrestaurang. Projektet har utvecklats med stöd av Ford Motor Company, 
McDonald´s och Statoil och går under namnet GreenZone. GreenZone 
genomsyras av en helhetstanke som bygger på hur vi kan hushålla med naturens 
resurser inom byggsektorn. 

KFUM  Förkortningen står för Kristliga Föreningen Unga Människor. Arbetar bl.a. med 
idrott, socialt arbete och läger. 

KRAV  Märkningen står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. 
Kulturbussen  I två år erbjöd Kulturverket förskolor och skolor i Umeå kommun gratis resor 

till kulturarrangemang.  
Kulturstorm  Föreningen arbetar sedan 2005 med att främja mångfald inom kulturlivet. Driver 

olika projekt t.ex. ”Resonanterna”. Arbetar för att motverka stereotypa 
föreställningar om exempelvis kön och etnicitet, genom att bland annat 
presentera förebilder som bryter mönster.   

Naturskolan  Drivs av för- och grundskoleförvaltningens utvecklingsenhet, Umeå kommun 
och är kostnadsfri. Biologer och lärare bedriver en uppsökande verksamhet och 
arbetar tematiskt med områden som ”nedbrytare”, ”matte ute” och ”på hållbar 
väg”. Mottot är ”Att lära in ute”. 

Rädda Barnen En svensk folkrörelse för alla barns lika rättigheter. Ger hjälp och stöd till 
utsatta barn, både i Sverige och utomlands. 

Jorden och skogen i stan En utställning anordnad  av Skogen i Skolan då eleverna får lära sig om skogens 
och jordens betydelse i Sverige. 

Skogsstyrelsen Myndighet under Jordbruksdepartementet för frågor som rör skog, biologisk 
mångfald och skogens värden för rekreation och friluftsliv. 

Skogsvårdsstyrelsen Numera Skogsstyrelsen. 
SOS-barnbyar En insamlingsorganisation som arbetar för att hjälpa föräldralösa och övergivna 

barn genom att ge barnen ett hem, en familj och utbildning.  
Umeva  Umeås kommunala bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och 

återvinning. 
Umevatoriet  Ett publikt observatorium och planetarium i Umeå som drivs i ett samarbete 

mellan Umeå Universitet och Umeå kommun. Umevatoriet vill vara en 
mötesplats för skolor, allmänhet, universitet och näringsliv.  

WWF   Förkortningen står för World Wide Fund for Nature, Världsnaturfonden, är en 
oberoende partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. 
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      Bilaga 4 

Skolans självvärderingsverktyg 
 
Insatsnivåer på skolan   

                1 
                   Icke-engagerat      

       stadium 

2 
Intresserat stadium 

3 
Inledande stadium 

4 
Engagerat stadium 

5 
Avancerat 
stadium 

Kontakt 
med 
samhället 
runt 
skolan 

Vi har inte funderat 
över fördelarna av 
regelbunden kontakt 
med eller aktivt 
engagemang runt 
skolan. 

Vi använder samhället 
runt skolan som ett 
sätt att berätta om det 
som händer i skolan. 

Elever bidrar till 
samhället runt 
skolan genom att 
identifiera era och 
arbeta med lokala 
frågor 

Elever samarbetar 
med samhället runt 
skolan för att 
identifiera och 
behandla lokala 
frågor.  

Vi arbetar med 
lärande för 
hållbar 
utveckling 
genom att 
samarbeta med 
samhället runt 
skolan och 
sprider den 
goda 
verksamhet vi 
utvecklat till 
andra skolor. 

Kontakt 
med 
omvärlde
n 
(utanför 
samhället 
runt 
skolan) 

Vi har inte funderat 
över vilka fördelar 
det skulle kunna ge, 
med en aktiv 
kontakt med 
omvärlden.  

Vi har funderat på att 
etablera en aktiv 
kontakt med 
omvärlden. 

Vi har en 
envägskommunik
ation med 
omvärlden. 

Vi har etablerat 
aktiva kontakter 
mellan skolan och 
omvärlden. 

Genom vår 
aktiva kontakt 
med omvärlden 
informerar vi 
andra om den 
goda 
verksamhet vi 
utvecklat kring 
Lärande för 

hållbar 

utveckling,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


