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NTA och kollegialt lärande
– lärande för hållbar utveckling
NTA är ett skolutvecklingsprogram som drivs av
skolhuvudmän i Sverige i samarbete med Kungl.
Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Genom att delta i NTA-programmet får lärare, skolledare, skolor och kommuner
möjlighet att medverka i ett stort och omfattande
kompetensutvecklingsprogram med många olika
utbildningstillfällen.
Den här handledningen är ett stöd för lärares
kollegiala lärande för hållbar utveckling inom
NTA-programmet. Den bygger bland annat på
erfarenheter från Fibonacciprojektet, ett treårigt
EU-projekt vars syfte var att sprida ett frågebaserat
utforskande arbetssätt inom undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. Inom ramen för
detta projekt genomfördes en kompetensutveckling
för NTA-lärare i Stockholm: Fibonacciprojektet –
fördjupad utbildning för NTA-lärare. Erfarenheter
därifrån har bidragit till utvecklingen av kompetensutvecklingsprogrammen NTA och kollegialt lärande.
Viktiga utgångspunkter i all kompetensutveckling
är deltagarens befintliga kunskaper och färdigheter.

Temautbildning

Samordnarutbildning
Introduktionsutbildning

Tematräffar

Fortsättningskurs för
utbildare

Utbildning
för utbildare

Figur 1. NTA – ett kompetensutvecklingsprogram.
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Enligt Helen Timperley1, professor vid
universitetet i Auckland, Nya Zeeland,
gäller det att engagera lärarna i de förändringsprocesser som ger dem möjligheter att utvecklas
i sin yrkesroll. De deltagande lärarna ska känna
att de kunskaper de skaffar sig är meningsfulla
och har anknytning till läraryrkets viktiga frågor
och problem. Timperley betonar även vikten av
att utgå från och reflektera över händelser och
situationer i klassrumspraktiken.
Enligt skolforskaren Helena Persson2 i Umeå påverkas utfallet av lärares kompetensutveckling bland
annat av möjligheter till samarbete med kollegor
och tid för reflektion. Professor Glenn Hultman3
vid Linköpings universitet betonar dessutom att
förändringsarbetet måste byggas in i den ordinarie verksamheten om det ska bli långsiktigt och få
effekt. Se även Ulla Runesson4, professor i pedagogik vid högskolan i Jönköping.
Inom ramen för ett kollegialt lärande ökar lärarna
sin kompetens genom att ta vara på egna erfarenheter och genom att samarbeta med och ta del av
kollegors kunskaper, idéer och erfarenheter. John
Hattie5, professor och utbildningsforskare vid Auckland University i Nya Zeeland, betonar att det måste
ges kontinuerliga tillfällen för lärarna att samtala
om undervisningen. Forskarna Jan Håkansson och
Daniel Sundberg6 vid Linnéuniversitetet i Växjö
pekar också på de kollegiala samtalens betydelse för
skolutveckling.
Enligt Hattie bör kompetensutveckling genomföras nära verksamheten på lokal nivå och bygga
både på forskning och beprövad erfarenhet.
1
2
3
4
5
6

Timperley, 2013
Persson, 2011
Hultman, 2004
Runesson, 2012
Hattie, 2012
Håkansson, & Sundberg, 2012
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 entralt i kollegialt lärande är samtalen och diskusC
sionerna kring ämnesdidaktik och det ämnesinnehåll som eleverna ska lära sig, säger forskningsstrategen Christina Robertsson7 i Jönköpings kommun.
Vi använder här en modell för kompetens
utveckling som utvecklats av Timperley och som
har stora likheter med det arbetssätt som tillämpas
inom NTA-programmet, se figur 2.
NTA och kollegialt lärande – lärande för hållbar
utveckling ger förslag på fyra träffar, se figur 4. Den
första träffen är en introduktion till hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling. Vid detta
tillfälle väljs också den första frågeställningen. Deltagarna förbereder varje träff genom observationer
och reflektioner i den egna skolpraktiken. Självklart
kan antalet träffar utökas om man så önskar. Som
stöd för arbetet finns dokumentet ”Min frågeställning” som beskriver arbetsgången och som varje
deltagare använder för att dokumentera sitt arbete
inför nästa träff.
Dessutom finns i matriser förslag på frågeställningar som man kan arbeta vidare med i klass
rummet och diskutera på de kollegiala träffarna.
Till varje träff finns en introduktionstext till fokus
området som ska hjälpa deltagarna att precisera det
problem eller den frågeställning de vill utveckla och
reflektera vidare över i sin undervisning, med fokus

Lärarna prövar dessa
idéer och tankar i
klassrumspraktiken.
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Nuläge

Genomföra

Planera

Figur 3. Arbetsgången inför en träff.

främst på läroplaner och kursplaner. På NTA:s hemsida finns dessutom förslag på flera texter och artiklar som kan användas i anslutning till studiehandledningens olika fokusområden.
Vid varje träff presenterar och diskuterar deltagarna
hur de arbetat i sitt eget klassrum med de valda problemen och frågeställningarna. Därefter introduceras
nästa område. Figur 3 ovan beskriver arbetsgången.

Träff

1

Introduktion
fokusområde 1

Frågeställning 1

Vilka kunskaper
behöver lärarna för
att kunna möta
elevernas behov?

Erfarenhetsutbyte,
frågeställning 1

Lärarna fördjupar
sina professionella
kunskaper och får
nya idéer för att möta
elevernas behov.

Erfarenhetsutbyte,
frågeställning 2

Figur 2. Kompetensutvecklingsmodell modifierad
efter Timperley.
7 Robertsson, 2012
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och lärande för
hållbar utveckling
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2

Introduktion
fokusområde 2

Frågeställning 2
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Introduktion
fokusområde 3

Frågeställning 3

Erfarenhetsutbyte,
frågeställning 3

Träff
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Sammanfattning

Figur 4. Arbetsgången under den kollegiala
kompetensutvecklingen.

Introduktion till hållbar utveckling
och lärande för hållbar utveckling
Innehållet i de tre träffarna har fokus på tre viktiga
delar i undervisning för hållbar utveckling. Denna
studiehandledning är ett stöd för att fördjupa lärares kunskaper om ämnet och hur detta förhållnings
sätt kan förverkligas i klassrummet. Genom att
arbeta med NTA får eleverna ett redskap att angripa
frågor om hållbar utveckling i större sammanhang.
Eleverna i dagens skola möter en föränderlig
värld med stora utmaningar och nya kunskapskrav.
Klimatförändringar, miljöförstöring, krig och fattig
dom dominerar nyhetsflödet. Befolkningen ökar och
ekosystemen utarmas. Behovet att bevara jorden och
dess förmåga att ge trygghet och välfärd till kommande generationer blir allt större. Dagens och
morgondagens samhälle behöver medborgare med
hög bildningsnivå, som kan och vill delta aktivt för
att utveckla ett demokratiskt hållbart samhälle. Det
handlar om att skapa miljöer där vi människor kan
leva tillsammans på ett respektfullt och rättvist sätt.
Alla måste delta i den utvecklingen och få möjlighet
att reflektera över konsekvenserna av vår livsstil och
ta ställning till och bestämma riktningen för samhällets utveckling. I dag talar vi om hållbar utveckling. Den mest använda definitionen av detta mångfacetterade begrepp kommer från Brundtlands
kommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid”8
från 1987. Rapporten skrevs på uppdrag av FN och
arbetet leddes av den norska statsministern Gro
Harlem Brundtland. Hållbar utveckling definieras
här som en utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra och förstöra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att

nå ett hållbart samhälle antog världens alla statsoch regeringschefer vid toppmötet den 25 september 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling, se figur 5. Det innebär att medlems
länderna förbinder sig bland annat att arbeta för att
utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor
och bekämpa klimatförändringarna.
Arbetet med att genomföra Agenda 2030 följer
flera viktiga principer, bland annat att:
●● Agendan är universell. Den riktar sig till alla värl-

dens länder, och alla länder bär ett gemensamt
ansvar för dess genomförande.
●● Målen är integrerade och odelbara. Inget mål kan

nås på bekostnad av ett annat och framsteg krävs
på alla områden för att helheten ska uppnås.
●● Ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genom-

föras med särskild hänsyn till de människor och
samhällen som har sämst förutsättningar.
Nedanstående citat från Ban Ki-moon, som var FN:s
generalsekreterare när Agenda 2030 skrevs under
2015, är en uppmaning till oss i denna viktiga fråga.
”We are the first generation that can end poverty,
the last that can end climate change.”
Det nya med Brundtlandrapporten var att den
satte miljöfrågorna i ett samhällsperspektiv. Man
brukar säga att hållbar utveckling utgörs av tre
samverkande dimensioner.
●● Ekologisk hållbarhet som handlar om att långsiktigt

bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen
och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Figur 5. De globala målen. På globala målens webbplats (www.globalamalen.se) finns information, lektionsförslag med mera.
8 World Commission on Environment and Development, 1987
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●● Social hållbarhet som handlar om att bygga ett

stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
●● Ekonomisk hållbarhet som handlar om att hus-

hålla med mänskliga och materiella resurser på
lång sikt.
Dessa tre dimensioner är oskiljaktiga och det gäller
att integrera dem och skapa en balans dem emellan.
De finns i ett spänningsfält där flera kunskapsområden möts. I ett hållbart samhälle måste man hela
tiden göra avvägningar och välja bort, avstå eller
betona olika aspekter. Lärande för hållbar utveckling är alltså ett perspektiv som ska genomsyra
undervisningen där de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna på lösningar av våra samhälls
frågor samordnas.
Som elev kan man dock fråga sig vad den enskilde
individen kan göra. Har min insats någon betydelse?
Allt blir ju bara sämre. Professor Hans Rosling ger
hopp. Han poängterar i sin bok Factfulness: tio knep
som hjälper dig förstå världen9, att vi borde lära våra
barn och ungdomar hur livet var förr så de inte tror
att inga framsteg gjorts. Det finns mycket dåligt i
världen men mycket håller på att förbättras och kan
bli ännu bättre om vi gemensamt hjälps åt.
För att målen ska nås behövs arbete och engagemang på alla nivåer, inte minst i skolans undervisning. Skolan har en betydelsefull roll för att utveckla
en handlingskompetens hos våra barn och ung
domar så att de tillsammans med andra kan arbeta
för att genomföra dessa förändringar. Kunskaper
och aktiva handlingar är nödvändiga för att för
hindra klimatförändringar, skydda vår demokrati
och vår hälsa och bekämpa fattigdomen i världen.
Men det räcker inte med kunskaper. Hans Rosling
tar upp två viktiga förmågor som våra barn och ungdomar bör lära sig, att vara ödmjuk och att vara
nyfiken. Att vara ödmjuk i det här sammanhanget,
menar han, betyder att vara medveten om hur lätt
det är att våra förutfattade meningar förvränger
fakta. Det betyder att man ska vara realistisk angående kunskapers omfattning och vara beredd att
revidera dem när man får nya. Att vara nyfiken i det
här sammanhanget, menar Rosling, betyder att vara
öppen för nya kunskaper och aktivt söka sådana.
Det innebär också att man bearbetar nya kunskaper
med hjälp av det man redan kan och vet. Man blir
nyfiken på sina misstag och frågar sig vad man kan
lära av detta. På så sätt ökar motivationen och fler
upplevelser och fenomen blir intressanta.
Under mer än 50 år har vi haft miljövårds
undervisning i Sverige. Kunskaper om miljöhoten på
jorden har funnits länge. Men att gå från kunskap
till handling har varit svårt. Professorerna Johan
9 Rosling, 2018
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och Marie Öhman som forskar om lärande för hållbar utveckling vid Örebro universitet, beskriver hur
undervisningen de senaste decennierna har förändrats från en faktabaserad miljöundervisning via en
normbaserad till undervisning för hållbar utveckling10.
Den faktabaserade miljöundervisningen behandlar miljöfrågorna som kunskapsproblem. Den bygger på tanken att om eleverna får vetenskapliga
fakta så förstår de miljöproblemens omfattning. Den
normbaserade innebär att eleverna ska utveckla
”korrekta” miljövänliga värderingar med hjälp av
faktakunskaper. Här betraktas miljöfrågorna som en
fråga om värderingar och attityd. Slutligen kopplas
överlevnadsfrågorna till hela samhällsutvecklingen
i undervisningen för hållbar utveckling. Här finns
de ekologiska, ekonomiska och sociala p
 erspektiven.
När hållbarhetsfrågorna betraktas ur ett samhälls
perspektiv innefattar det ofta konflikter mellan
olika intressen, värderingar och synsätt. Man brukar
kalla en sådan undervisning för pluralistisk och den
kännetecknas av en strävan att spegla och diskutera
olika åsikter och värderingar. Elevens uppgift blir
alltså att förstå och ta ställning till innehållet med
dess värderingar. Det finns ingen entydig bild av ett
hållbart samhälle. Det är i stället något som man
enas om genom att diskutera, analysera, överväga
och ta ställning till. En sådan undervisning är viktig
för framtiden och för elevens möjligheter att delta
i ett demokratiskt samhälle. I kursplanernas motiv
texter för de naturvetenskapliga ämnena är hållbar
utveckling en viktig del. I läroplanen11 står bland
annat om skolans uppdrag:
Genom ett miljöperspektiv får de 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. Undervisningen
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling. (s. 9)
Dessa tre ovan nämnda förhållningssätten till
undervisning förekommer i dagens skola. Men
lärande för hållbar utveckling, det pluralistiska
förhållningssättet, är ett viktigt verktyg i NTA-programmet. Det ger eleverna en handlingskompetens
för att skapa ett hållbart samhälle.
Ellen Almers12, forskare om lärande för hållbar
utveckling vid Jönköpings högskola, använder tankar och idéer från den danske forskaren Schnack,
för att definiera handledningskompetens. Enligt
Almers är det förmågan att med hjälp av kritiskt
tänkande och icke-fullständiga kunskaper kunna
agera i handlingar, som leder till en humanare
10 Öhman, & Öhman, 2012
11 Skolverket, 2018
12 Almers, 2009

värld. Dessutom bör man ha en beredskap för
att ompröva sina beslut och handlingar när
kunskaperna ändras. Det innebär bland annat att
kunna förstå samhällsproblem, se samband, system
och helheter, kunna identifiera intressekonflikter,
kunna värdera ståndpunkter och argumentera för
sitt ställningstagande.
Enligt didaktikforskarna Cecilia Caiman och
Iann Lundegård et.al.14 kan man vid planering av
undervisning för hållbar utveckling dra nytta av de
didaktiska grundfrågorna: Varför, vad och hur. Svaren på dessa frågor beror naturligtvis på lärarens
didaktiska val och dennes syn på lärande. NTA-
programmet verkar för en undervisning för hållbar
utveckling och svaret på varför-frågan blir d
 ärför
att undervisningen ska ge bildning och handlingskompetens för att kunna agera i ett demokratiskt
samhälle. Svaret på vad-frågan kan bland annat
innebära att elevens förmåga att tänka självständigt och att ta reda på kritiska fakta ökar. Undervisningen ska peka på intressekonflikter, problematisera och utmana elevernas värderingar. Problemen inom området hållbar utveckling är komplexa
och svårtolkade. Den sista frågan, hur, kan innebära
att eleven får arbeta med autentiska uppgifter och
samtidigt lära sig ett innehåll.

Auktoritativt

Professor Claes Malmberg som forskar inom fältet
lärande för hållbar utveckling beskriver hur Mortimer och Scotts fyrfälts-tabell, se nedan, kan vara
ett stöd i planeringsarbetet när man ska organisera
grupparbeten och pluralistiska samtal. Inget fält är
bättre än det andra, allt beror på de arbetsformer
som används vid det tillfället.
Att arbeta med NTA-programmet ger eleverna
goda möjligheter att skaffa sig handlingskompetens.
I de olika uppdragen får de diskutera och värdera
problem, ta ställning och fatta välgrundade beslut.

!

Arbetssättet inom NTA bidrar alltså till
lärande för en hållbar utveckling. Det är
ett förhållningssätt till lärande och undervisning som bland annat kännetecknas av att
elever ska ges möjlighet att vara delaktiga i
undervisningens utformning och att innehållet
ska handla om verkliga situationer. I en sådan
undervisning blir diskussioner, samarbete,
kreativitet och kritiskt tänkande centrala och
undervisningen innefattar värderingar och
etiska förhållningssätt. Genom att delta i
NTA-programmet får eleverna möjlighet att
utveckla sitt lärande för hållbar utveckling.

Icke-interaktivt

Interaktivt

Syfte: Att presentera kunskaper.

Syfte: Att presentera kunskaper och samtidigt
förhöra sig om elevernas kunskaper.

Läraren presenterar innehållet utan
att låta elevernas röster eller olika
intressegrupper komma till tals.
Arbetsform: Föreläsning.

Läraren presenterar fakta men nämner inget om
olika intressegruppers syn på problematiken.
Eleverna får komma till tals, men endast för att
visa att de förstått lärarens presentation.
Arbetsform: Genomgång med frågor för att
kontrollera elevernas kunskaper.

Dialogiskt

Syfte: Att presentera kunskaper så
att olika empiriska och normativa
perspektiv kommer fram.

Syfte: Att presentera kunskaper så att olika empi
riska och normativa perspektiv kommer fram, bland
annat genom att låta eleverna komma till tals.

Läraren beskriver hur olika intresse
grupper ser på en fråga utifrån sina
specifika perspektiv.

Läraren och eleverna får höras i kontroversiella frå
gor. Olika intressegruppers perspektiv kommer fram.

Arbetsform: Föreläsning.

övningar.

Arbetsform: Grupparbete, rollspel, värderings

Figur 6. Olika slags undervisning enligt Malmberg13, 2018 efter Mortimer och Scott 2003.
13 Malmberg, 2018
14 Caiman, Lundegård, et.al., 2018
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Tre fokusområden
I den här studiehandledningen har vi valt att utgå
från tre fokusområden. De kan vara användbara vid
kollegiala träffar, men även vid observationer kollegor emellan. Kanske kan de också användas för att
planera undervisningen. När du arbetar med olika
NTA-teman är det viktigt att du planerar undervisningen utifrån den elevgrupp du har och med
ett förhållningssätt som gynnar lärande för hållbar utveckling. Ta vara på och utgå från elevernas
nyfikenhet, engagemang och frågor. Utgå ifrån helheter och sammanhang som elever är bekanta med
och använd samhället som klassrum. De tre fokus
områdena syftar till att ge eleverna en handlings
kompetens för att kunna agera i komplexa situationer där hållbarhetsfrågorna är centrala.
Här får du och dina kollegor möjlighet att diskutera och i klassrummet pröva nedanstående tre
områden som är centrala inom lärande för hållbar utveckling för att ge eleverna en handlings
kompetens. Tanken är att de under arbetet med det
avslutande fokusområdet ska få tillämpa det som de
arbetade med i de föregående.
Inför var och en av de tre träffarna arbetar ni i klassrummet tillsammans med eleverna med följande
fokusområden:

Fokusområde 1
Hur planerar jag undervisningen så att eleverna får
en helhetssyn, ser samband och system och får til�lämpa ett pluralistiskt förhållningssätt?

Fokusområde 2
Hur ger jag eleverna reellt inflytande så att de kan
vara delaktiga i planering och genomförande av lektioner? Hur uppmuntrar jag dem att ställa relevanta
frågor, diskutera, lyssna, vara analyserande och kritiska till de komplexa samband som förekommer?

Fokusområde 3
Hur får jag in samhällsfrågor med ett natur
vetenskapligt perspektiv i min undervisning så att
eleverna kan se, förstå och lösa problem som finns i
kontextrika sammanhang?
När ni som deltagare blivit förtrogna med arbetsgången kan ni välja egna frågor att arbeta vidare
med och fortsätta kompetensutvecklingen enligt
den här modellen. Det är även möjligt att använda
modellen i modifierad form både i förskolan och i
andra skolämnen.
Inom varje fokusområde finns dessutom ett antal
frågeställningar som kan vara till stöd för att finna
lämpliga utgångspunkter för arbetet i klassrummet.
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2
Reellt inflytande,
vara kritisk och
analyserande

1

3

Att se helheter,
samband
och system

Samhället som klassrum, att se, förstå
och kunna lösa
kontextrika problem

Handlingskompetens

Figur 7. Tre fokusområden för arbetet med hållbar
utveckling och lärande för hållbar utveckling.

!

Syftet med dessa tre träffar är alltså att
inspirera till att arbeta mer medvetet med
hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling. Förutsättningar finns i varje NTA-tema.

Inför varje träff
Använd inför varje träff dokumentet ”Min fråge
ställning” som stöd.
●● Välj en frågeställning från Förslag på frågeställ-

ningar eller välj en egen fråga att arbeta med.
Gör den så konkret och avgränsad som möjligt.
●● Skriv ner din frågeställning i den översta rutan

av dokumentet ”Min frågeställning”.
●● Ge därefter en kort beskrivning av nuläget.
●● Deltagarna i gruppen ger dig feedback och du får

lyssna på deras nulägesbeskrivningar.
●● Planera sedan hur du vill gå till väga när du

utvecklar din frågeställning och skriv ner detta
i rutan Planera. Var konkret!
●● Beskriv för gruppen hur du vill genomföra din idé

och ta emot eventuell feedback.
●● Ta med dig frågeställningen till verksamheten i

skolan och arbeta vidare med den där.
●● Analysera till slut hur det gick och skriv ner dina

kommentarer.
Varje träff bygger på att deltagarna har reflekterat
över en fråga eller ett problem. Det b
 ehöver inte
vara något omfattande arbete; det handlar till
största delen om att iaktta och arbeta med små, konkreta detaljer i den egna undervisningen.
Varje träff inleds med att delge varandra resultat
och diskutera erfarenheter.

före träffarna

Gemensamma övningar
Genomför övningarna nedan under ledning av handledaren för NTA och
kollegialt lärande. Dessa övningar görs med fördel tillsammans med all p
 ersonal
på skolan, alternativt i arbetslaget. Uppgifterna är hämtade från Lärportalen,
hållbar utveckling, modul 415.

Övning 1
●● Skriv på post-it-lappar ner minst fem svar på frågan: Vad krävs idag för att våra

barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska ha möjlighet att leva ett gott liv?
●● Diskutera i grupper om tre till fyra personer det ni skrivit på lapparna.

Sortera era lappar och gör rubriklappar.
Rubrik

Rubrik

Rubrik

●● Grupperna läser i tur och ordning upp det som står på deras lappar

och sätter sedan upp rubriklapparna.
●● Sortera och gruppera rubriklapparna i en gemensam diskussion.
●● Om detta är viktiga frågor för framtiden – Hur syns det i er verksamhet?

Reflektera och diskutera kring frågan.

Övning 2
●● Ta fram läroplanen och markera allt som du kan tolka som hållbar utveckling

och/eller lärande för hållbar utveckling. Gör gärna denna övning både nu
och senare, när du och dina kollegor a rbetat mer med begreppen. På detta
sätt synliggör ni processen och ert lärande.
Vilka frågor är angelägna för alla människor och v iktiga på riktigt? De delar som
du och dina kollegor beskrivit genom övningarna ovan leder er in i vad förhållningssättet lärande för hållbar u tveckling kan innebära. Vår förhoppning är att du
med stöd av denna studiehandling kan synliggöra och utveckla detta förhållningssätt i ditt arbete med olika NTA-teman.
15 Lundegård, 2018
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Fokusområde

1

Helheter och samband
Hur planerar jag undervisningen så att
eleverna får en helhetssyn, ser samband och system och får tillämpa ett
pluralistiskt förhållningssätt?
Det första fokusområdet handlar om hur
du som lärare kan organisera en undervisning som
hjälper eleverna att se sammanhang och helheter.
Detta är centralt i allt lärande, inte minst för hållbar utveckling. I arbetet med NTA är det viktigt att
eleverna förstår temats lärandemål och ser hur varje
uppdrag kopplas till mål och syften både för uppdraget och för temat. Härigenom får de bättre förståelse för temat som helhet och ett bättre stöd för
sitt lärande. Undervisningen bör utgå från dessa
helheter, men även från andra kända sammanhang
och bygga på elevernas erfarenheter. I Big ideas of
science16 står det bland annat följande.
Utbildning i naturvetenskap bör öka elevernas nyfikenhet, förundran och ifrågasättande, utgående från
deras naturliga benägenhet att söka mening hos och
förståelse för omvärlden. Skoleleverna bör introduceras i och möta naturvetenskapen som en verksamhet
utförd av människor, inklusive dem själva. Deras personliga erfarenheter av att ta reda på och göra kopplingar mellan nya och tidigare erfarenheter ger inte
bara spänning och personlig tillfredsställelse, utan
också insikt om att de kan öka sin kunskap genom att
aktivt göra efterforskningar. Både processen och slutresultatet av naturvetenskaplig verksamhet kan ge en
positiv känslomässig reaktion som motiverar fortsatt
lärande. (s. 6)
Att lära sig innebär bland annat att bli förtrogen
med ett visst sätt att se världen. Man kan därför
betrakta lärande som att utveckla förmågan att se
och förstå sammanhang och samband.

16 Harlen,et.al. 2010

Ge redskap att förstå system
I läroplanen betonas kunskaper om system, inte
minst tekniska. Människan finns i och behandlar många sammanhang och system där helheten
består av delar kopplade till varandra, ofta på ett
komplext sätt. Vi har stora möjligheter att påverka
hur systemen ser ut och vad de bör göra. Enligt
Göran Grimvall17, professor emeritus i teoretisk
fysik, kan ett tekniskt system definieras som ”en
ändamålsenlig avgränsning mot omgivningen med
syfte att klarlägga resultatet av samverkan mellan
enskilda delar”. Några exempel är ekosystem, ekonomiska system, informationssystem, vädersystem
och ekologiska system. Undervisningen ska ge eleverna redskap för att förstå sin egen roll i systemen
och hur de blir en bra användare av dem. För att
eleverna ska förstå ett system krävs att de får möjlighet att se dess delar i en helhet, men även förstå att
det förekommer konflikter mellan olika delar inom
helheten. Det kan dock vara svårt att se dessa sammanhang. Läraren bör därför hjälpa eleven att se
helheten, dess komplexitet och hur delarna hänger
ihop och påverkar varandra. Det kan till exempel
innebära att eleverna får reflektera över hur resultatet från ett enskilt uppdrag kan kopplas samman
med temats syfte eller hur resultatet kan ses ur ett
samhällsperspektiv. Den amerikanske filosofen och
pedagogen Dewey18 betonar sammanhangets betydelse och skriver att det viktigaste i undervisningen
är att säkra helheten istället för att fokusera på en
rad mer eller mindre osammanhängande och överlappande delar. Läroplanen stöder detta synsätt och
betonar att en viktig uppgift för läraren är att successivt ge eleven fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar. Härigenom får eleven
möjligheter till överblick, sammanhang och ämnesfördjupning.

17 Grimvall, 2014
18 Dewey, 2004
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Utveckla elevernas erfarenheter
Det är elevernas erfarenheter och beskrivningar av
fenomen som ska bearbetas och utvecklas. Dessa
erfarenheter blir utgångspunkter i undervisningen.
Varje uppdrag i NTA inleds därför med att eleverna samtalar om målen med uppdraget och vilka
erfarenheter de har inom detta område. Därefter
genomför eleverna sin undersökning, formulerar
ett resultat och söker slutligen tillämpningar i vardagen. Enligt Dewey19 är det slöseri om skolan inte
utgår från de erfarenheter eleverna fått utanför skolan. Utbytet mellan skolan och samhället borde
kunna utvecklas i många sammanhang, anser han.
Undervisningen ska därför bygga på elevernas tidigare erfarenheter, gärna med en koppling till hemmet och det de upplevt där.
Dewey20 menar också att undervisning måste vara
betydelsefull för eleverna här och nu. Man kan därför inte motivera dem att handla med hjälp av mål
som ligger långt fram i tiden. Således ska man vara
försiktig med att introducera undervisningsområden som ligger för långt bort från elevernas nuvarande sociala liv. Skolan ska ge dem brukbara kunskaper för ett demokratiskt samhälle. Eleverna skaffar sig ständigt nya erfarenheter både i skolans
undervisning och i samhället i övrigt. De bygger
sedan nya kunskaper på dessa erfarenheter så att de
kan fördjupa sin förståelse av världen och skaffa
ytterligare nya erfarenheter. Många uppdrag i ett
NTA-tema har därför på olika sätt öppningar mot
samhället. I dessa uppmuntras eleverna att fundera
och diskutera sina erfarenheter både från skolan och
från sitt sociala liv. Då får de en nyfikenhet för sin
omvärld. De kan delta aktivt genom att till exempel

19 Dewey, 2004
20 Ibid.
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redovisa sina resultat såväl muntligt som i bloggar
och på hemsidor, eller skriva olika slags artiklar med
naturvetenskapligt innehåll för en bredare publik.
Sådana öppningar mot samhället är viktiga utgångspunkter för lärande för en hållbar utveckling.

Förbered för arbete
med omfattande problem
Förutom att varje tema ger samhällskopplingar så ger
NTA:s temaböcker ytterligare kopplingar till samhället utanför skolan. Professor Douglas Roberts21, forskare om lärande i naturvetenskap vid Calgary-universitet, beskriver två så kallade visioner i den
naturvetenskapliga undervisningen, vision 1 och
vision 2. Den första visionen fokuserar på natur
vetenskapens inomvetenskapliga ord, begrepp, teorier och lagar. Syftet med en sådan undervisning är
att hjälpa eleverna in i naturvetenskapen så att de i
framtiden kan uppträda på ett kompetent sätt i
naturvetenskapliga sammanhang. Den andra visionen utgår från samhällssituationer där naturvetenskap har en viktig roll. Där lär man sig att se delarna
i helheten och inse att dessa delar kan betonas olika
mycket beroende på situationen och sammanhanget. Eleven börjar alltså i vardagen, går in i
vetenskapens värld och söker slutligen tillämpningar i vardagen. Här får eleverna arbeta med mer
autentiska frågor. Det är komplexa problem som inte
kan besvaras enbart med hjälp av naturvetenskapliga kunskaper utan de kan innehålla även politiska,
etiska, och estetiska dimensioner. Eleverna förberedes på så sätt för att kunna arbeta med mer omfattande problem inom området hållbar utveckling.

21 Roberts, 2007

Min frågeställning 1
Datum:
Namn:

Min
frågeställning

Analysera

Genomföra

Nuläge

Planera

Förslag på frågeställningar

Kommentarer

●● Hur hjälper jag eleverna att se helheter,

●● Genom att sätta in uppdragen i ett för eleven angeläget sam

samband och system?
●● På vilket sätt sätter jag in lektionen i ett

större sammanhang, gör en koppling till
tidigare lektioner och andra ämnesområ
den?
●● På vilket sätt förklarar jag hur enskilda

moment och uppgifter hör ihop med lek
tionens övergripande kunskapsmål eller
inledande genomgång?

manhang ökas elevernas motivation för olika aktiviteter.
●● Tydlighet i mål, innehåll och struktur ger eleverna ett lärande

av högre kvalité.

●● Synliggör för eleverna hur undervisningen växlar mellan olika

visioner, till exempel: Eleven börjar uppdraget i vardagen, går
in i vetenskapens värld och söker slutligen tillämpningar i var
dagen.

●● Hur varierar jag undervisningen mellan

vision 1 och vision 2?
●● Hur gör jag olika perspektiv på hållbar

utveckling tydliga för eleverna? (Social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.)

●● Hur planerar jag undervisningen utifrån

ett pluralistiskt perpektiv?

●● Använd dessa perspektiv till exempel vid elevers frågor och dis

kussioner för att se hur de tre perspektiven hänger ihop. Auten
tiska frågor är komplexa och de tre olika perspektiven belyser
frågan ur olika vinklar.
●● När hållbarhetsfrågorna betraktas ur ett samhällsperspektiv

uppstår det ofta konflikter mellan olika intressen, värderingar
och synsätt. Man brukar kalla en sådan undervisning för plura
listisk. Den kännetecknas av en strävan att spegla och disku
tera olika åsikter och värderingar.
●● Synliggör det pluralistiska förhållningssättet och ge eleverna

rika möjligheter till diskussioner.
●● Hur hjälper jag eleverna att tillämpa ett

pluralistiskt perspektiv?

●● På vilket sätt planerar jag kopplingar

mellan NTA-temat och samhället lokalt
och globalt?
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●● Anknyt till aktuella tidningsartiklar/nyheter och elevernas

egna funderingar. I diskussionerna märker ni att det ofta inte
är lätt att se vad som är rätt. I sådana diskussioner kan eleverna
träna sin nyfikenhet, förmåga att formulera problem, hitta lös
ningar tillsammans samt se uppgifters komplexitet.
●● Visa att det finns olika lösningar, beroende på kontext. Använd

gärna även de globala målen. Dessa kan sättas upp i klassrum
met och du kan belysa vilket/vilka som passar till NTA-temats
olika delar.

Fokusområde

2

Reellt inflytande
Hur ger jag eleverna reellt inflytande
så att de kan vara delaktiga i planering och genomförande av lektioner?
Hur uppmuntrar jag dem att ställa
relevanta frågor, diskutera, lyssna,
vara analyserande och kritiska till de
komplexa samband som förekommer?
Att bli delaktig i den, för många, obekanta naturvetenskapliga kulturen innebär att lära sig hantera
den materiel och det språk som används, men också
att förstå vad som är väsentligt och vad man kan
bortse från när man vill förklara fenomen. Vid
undervisning om hållbar utveckling framkommer
ofta intressekonflikter kring synsätt och värderingar.
Vi får undervisningssituationer som inte har några
färdiga svar, som utvecklar elevernas förmågor och
ger handlingskompetens. Eleverna driver sitt eget
lärande och får möjlighet att ställa frågor, diskutera
och vara kritiskt analyserande. Ett sådant arbetssätt
innebär ökat elevinflytande. Inom NTA-programmet
är det centralt att utgå från elevernas nyfikenhet
och erfarenheter. Många teman startar i frågorna
”Vad kan du?” och ”Vad vill du veta mer om?”. Redan
här får läraren en inblick i vad eleverna kan och vad
de vill lära sig. Detta kan vara utgångspunkt vid planering av uppdragen. Det är viktigt att detta inte är
något som sker vid ett tillfälle, utan läraren bör
under hela temat ställa frågor där hen önskar veta
hur eleverna tänker. Man kan beskriva detta som
formativ bedömning och det hänger väl ihop med
lärande för hållbar utveckling. Läraren formar
undervisningen utifrån var eleven befinner sig.
Läraren tar utgångspunkt i elevernas nyfikenhet och
startar diskussioner i riktiga problem som engagerar eleverna och ger ett reellt inflytande.
Men att komma in i skolans naturvetenskapliga
undervisning kan vara svårt. Därför krävs det att den
tar utgångspunkt i elevernas vardagliga föreställ-

ningar, så att de kan bygga sin förståelse utifrån sina
erfarenheter. De vardagliga orden kan i undervisnings
sammanhang användas för att skapa övergångar
mellan ett vardagligt och ett ämnesspecifikt språkbruk. På så sätt skaffar sig eleverna ett ämnesspråk
med vars hjälp de kan tolka och beskriva världen. De
blir härigenom mer och mer delaktiga i en ny kultur
och lär sig använda dess språkliga resurser för att
tänka, samtala, läsa och skriva i meningsfulla sammanhang. Men detta innebär inte att andra uttrycks
sätt försvinner. Eleverna ökar i stället sin förmåga
att röra sig mellan ett vardagligt språkbruk och ett
mer naturvetenskapligt, och de lär sig veta när dessa
språkbruk är tillämpbara. Filosofen Ludwig Wittgen
stein22 beskriver det som att eleverna lär sig skilja
mellan de olika samtalens språkspel. I arbetet med ett
NTA-tema använder eleverna det naturvetenskapliga
språket i samtal och diskussioner. Det talade språket,
särskilt dialogen, är betydelsefull för naturvetenskapligt meningsskapande. Det är processer där
eleverna lyssnar på varandra, prövar, jämför och
kontrollerar sin förståelse mot andra elevers idéer.
De spekulerar, tänker högt, hjälper varandra att förstå och tar del av varandras erfarenheter och ökar
på så sätt sin kompetens att kunna arbeta med hållbar utveckling. Man brukar kalla sådana samtal för
utforskande samtal (exploratory talks). Eleverna blir
härigenom mer och mer förtrogna med den naturvetenskapliga kulturen och dess språk. Språkforskarna Kathryn Pierce och Carol Gilles23 menar att om
samtalen som förs i klassrummet ska vara fruktsamma, så måste det finnas ett gott samtalsklimat.
Läraren måste skapa en samtalskultur. Eleverna ska
känna sig trygga med varandra, lita på varandra och
bry sig om varandra. För att klassrumssamtalen ska
leda till lärande, så måste eleverna hela tiden ligga
på gränsen till vad de kan och våga utrycka idéer
och tankar som inte är färdiga. När olika synsätt tas
upp och diskuteras så är det störst chans att lärande
22 Wittgenstein, 1953/1992
23 Pierce & Gilles, 2008
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sker. Didaktikforskarna Eduardo Mortimer och Philip
Scott24, ser meningsskapande som en dialogisk process där olika idéer förs samman och bearbetas.
Denna dialog kan även ske i samtal mellan flera eller
inom en individ. Det senare brukar man kalla reflektion. Dialogen är enligt Pauline Gibbons, professor
vid University of Technology i Sydney, Australien25
en pågående process där eleverna hela tiden prövar,
jämför och kontrollerar sin egen förståelse, attityder
och värderingar mot de idéer som tas upp i klassrummet. Språkforskaren Douglas Barnes26 vid University of Leeds menar att det kommunikationssystem som skapas i klassrummet formar och bestämmer det lärande som kan ske. Kommunikationen i
klassrummet borde därför innehålla flera diskussioner och dialoger där utbyte av idéer, information

och problemlösning sker. Det är i klassrummet man
bygger upp en gemensam förståelse, enligt Robert
Alexander, professor vid universitetet i Warwick27.
Professor Leif Östman28, forskare inom områdena
naturvetenskapernas didaktik och lärande för hållbar utveckling, menar att eleverna och lärarna inte
ska nedvärdera elevernas egna erfarenheter och
språk. Det är enligt honom viktigt att ta utgångspunkt i deras egna föreställningar29. Eleverna måste
själva ta steget till en förståelse utifrån sina egna
erfarenheter. Läraren kan undervisa och hjälpa
eleven men det är eleven själv som lär sig30. Läraren
har därför en viktig roll för att skapa dialoger och
driva samtalet framåt för att utveckla elevernas kunskaper, förståelse och handlingskompetens31 inför
lärande för hållbar utveckling.

24 Mortimer & Scott, 2003
25 Gibbons, 2010
26 Barnes, 2008

27
28
29
30
31
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Alexander, 2008
Östman, 2002
Ibid.
Leach & Scott, 2003
Säljö & Wyndhamn, 2002

Min frågeställning 2
Datum:
Namn:

Min
frågeställning

Analysera

Genomföra

Nuläge

Planera

Förslag på frågeställningar

Kommentarer

●● På vilket sätt planerar jag undervisningen

●● Ett undersökande arbetssätt ger förutsättningar för eleverna att

så att eleverna känner sig delaktiga?
●● Hur stöttar jag elever att vara engagerade

känna sig delaktiga då de får arbeta med frågor som de äger.
●● Visa eleverna att du är nyfiken på hur de tänker.

och nyfikna?
●● Hur bygger jag upp ett tryggt klassrums

klimat där eleverna vågar diskutera?
●● På vilket sätt skapar jag tillfällen till

dialog?
●● Hur uppmuntrar jag eleverna till att

använda naturvetenskapliga begrepp i
diskussionerna?
●● Beskriv dina erfarenheter av utforskande

samtal (exploratory talks).

●● Hur tränar jag elevernas förmåga att ta

●● Uppmuntra eleverna att lyssna på varandras åsikter med

intresse, allvar och respekt.
●● Planera för dialoger och kommunikation så att eleverna får rika

möjligheter att diskutera.
●● Uppmuntra eleverna att diskutera mycket och ofta. I samtalen

bygger eleverna upp sitt språk och växlar mellan vardagligt och
naturvetenskapligt språkbruk.
●● Ge exempel (till dina kollegor) på situationer då du ser att elev

erna använder sitt språk i ett sammanhang där de lyssnar på
varandra, prövar, jämför och kontrollerar sin förståelse mot
andra elevers idéer. De spekulerar, tänker högt, hjälper varan
dra att förstå och tar del av varandras erfarenheter. De får
beskriva det de ser och gör och ökar på så sätt sin kompetens
att använda naturvetenskapliga ord och begrepp.
●● Eleverna behöver få undervisning om hur en argumentation

ställning, att formulera egna argument
samt bemöta andras argument?

byggs upp. Genom att träna argumentation lär de sig att produ
cera, kommunicera, värdera och bedöma kunskap. Kan elev
erna förstå andras argument? Kan de förstå varför olika perso
ner tycker olika?

●● Hur ser jag till att arbetet under lektio

●● Ställ gärna öppna frågor där svaret inte är givet och låt eleverna

nerna är tankemässigt utvecklande?
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få möjlighet att tänka efter innan de svarar. Ge eleverna möjlig
heter att reflektera och problematisera och uppmuntra deras
eget tänkande och aktivitet.

Fokusområde

3

Samhället som klassrum
Hur får jag in samhällsfrågor med ett
naturvetenskapligt perspektiv i min
undervisning så att eleverna kan se,
förstå och lösa problem som finns i
kontextrika sammanhang?
Genom att arbeta med autentiska uppgifter får eleverna träna sin handlingskompetens och
öka sin förmåga och vilja att delta i samhällsdebatten. Begreppet autentiskt lärande har funnits
i några decennier, men det är först på senare tid
som man har försökt att definiera det. I Sverige har
företeelsen förekommit under flera olika namn, som
till exempel problembaserat lärande, kontextrika
problem och samhällsfrågor med naturvetenskaplig
innehåll (SNI), eller socio-scientific issues (SSI), se
Lindahl et.al., 201232. Faith Maina, professor inom
utbildningsområdet vid Texas Tech University33
definierar autentiskt lärande som aktiviteter som
efterliknar verkliga situationer. Ambitionen är att
lärandet ska ske i meningsfulla situationer som är
förlängningar av elevernas värld, och att eleverna
själva är i centrum för undervisningen. Malmberg,
201834, citerar de ämnesdidaktiska forskarna Mary
Ratcliffe och Marcus Grace, 200335, när de beskriver
autentiska problem. Enligt dessa forskare bör
sådana problem:
●● vara viktiga för samhället och grunda sig på

vetenskap
●● involvera olika intressegrupper
●● rapporteras i media
●● ta upp lokala, nationella och globala dimensioner
●● involvera värderingar och etiska resonemang

32
33
34
35

Lindahl et.al., 2012
Maina, 2004
Malmberg, 2018
Ratcliffe, Grace, 2003

●● innebära att hänsyn tas till hållbar utveckling och

därför kräver förståelse av sannolikhet och risker
●● vara sådana att det inte finns givna ”rätta svar”.

Professor Aurey Rule, forskare i lärande vid University of Northern Iowa36, ger en liknande beskrivning.
Forskare vid universitetet gjorde en innehållsanalys
av 45 artiklar inom området och fann följande kriterier för ett autentiskt problem:
●● Ett verkligt problem som engagerar och berör.
●● Ett öppet problem med ett utforskande eller

undersökande (inquiry-based) fokus som inspirerar till reflektion och dialog.
●● Problemlösningen innebär en social situation

där eleverna samarbetar och det skapas ”a community of learners”, det vill säga en gemenskap
för lärande.
●● Det egna valet av uppgift motiverar eleverna

och stärker deras lärande.
●● Resultatet presenteras för en publik utanför

skolan.
Det innebär öppna och komplexa uppgifter där
eleverna får tillämpa sina kunskaper och erfarenheter från flera kunskapsområden. Uppgifterna är
ofta mångfasetterade samhällsfrågor som innehåller
värderande frågor och ställningstaganden. Arbetet
med dem ger eleverna möjligheter att prova olika
perspektiv, diskutera och analysera, och samtidigt
skaffa sig kunskaper om naturvetenskapens möjligheter och begränsningar37.
Arbetssättet med autentiska uppgifter är alltså
undersökande (inquiry-based). Ett sådant arbetssätt är motivationsskapande eftersom det utgår från
elevernas vardag, där de får möjlighet att formulera egna frågor. De får förutsättningar att känna
sig delaktiga då de får arbeta med frågor som de
äger. Genom att utgå från samhällsfrågor med ett
36 Rule, 2006
37 Littleton et.al., 2012
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naturvetenskapligt innehåll kan arbetssättet fungera som en länk mellan elevernas erfarenheter och
skolans undervisning. Under sådana arbetsformer
är klassrumsdialoger och gruppdiskussioner viktiga då eleverna får pröva sina idéer, tankar och
kunskaper. NTA-programmet kännetecknas av att
eleverna får möjlighet att vara delaktiga i undervisningens utformning och innehåll. I flera sådana
sammanhang behandlar undervisningen verkliga
situationer. Där är diskussioner, samarbete och
kritiskt tänkande, inte minst kring värderingar och
etiska förhållningssätt, centrala. Rydberg38 använder begreppet reflexiv undervisning. Det innebär
att eleverna är aktiva och uppmuntras att skaffa sig
kunskap som de reflekterar över, övar och använder,
bland annat genom att interagera med andra. Eleverna får möjlighet att ifrågasätta givna strukturer
och ta ställning, samtidigt som de skaffar sig relevanta ämneskunskaper. I interaktionen i klassrummet är läraren viktig för att stimulera eleverna att
ställa egna frågor, fokusera på det centrala i innehållet samt arrangera goda diskussioner. Läraren
behövs också för att bearbeta kunskapsinnehållet
så att det passar elevgruppen.

38 Rydberg, 2018
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Den huvudsakliga poängen är dock att eleverna ska
lära sig att hantera den verklighet de möter, utveckla
förmåga att resonera om den, samt använda sina
kunskaper i verkliga situationer. Att arbeta med
autentiska frågor ger eleverna tillfälle att betrakta
frågan ur flera perspektiv. De får lösa problem där
olika intressen möts och där det kan uppstå konflikter. De lär sig att se och förstå komplexiteten och får
förhoppningsvis tillämpa ett pluralistiskt förhållningssätt. På det sättet ges eleverna möjlighet att
hantera den verklighet de möter och utveckla de
kunskaper som behövs för de komplexa problem
som det handlar om. Men de kan ha olika lätt att ta
sig an autentiska problem. De som saknar erfarenhet av detta friare arbetssätt kan känna sig osäkra
och kan få det arbetsamt. Därför behövs läraren som
stöd och hjälp och för att motivera arbetssättet.
Inom NTA-programmet uppmuntras eleverna till
att utveckla och använda sina kunskaper och färdigheter i diskussioner och nya situationer. Tema
texterna inspirerar och knyter an till samhället och
till aktuell forskning. Det finns även filmer och
annat stöd på hemsidan.

Min frågeställning 3
Datum:
Namn:

Min
frågeställning

Analysera

Genomföra

Nuläge

Planera

Förslag på frågeställningar

Kommentarer

●● Hur arrangerar jag en trygg, stödjande och upp

●● Genom att använda autentiska situationer tränar elev

muntrande lärandemiljö där jag anknyter till aktu
ella samhällsfrågor eller livet utanför skolan?
●● Hur uppmuntrar jag alla elever så att de uttrycker

sina tankar och idéer i diskussionerna?
●● Ge exempel på diskussioner från NTA-teman där

dina elever har involverat värderingar och etiska
resonemang.
●● Hur tänker jag i mitt klassrum när jag arrangerar

för en gemenskap för lärande?

●● På vilket sätt kommunicerar/presenterar dina

elever sitt arbete för en publik utanför skolan?

●● Vilka autentiska uppgifter har varit centrala i det

NTA-tema jag och klassen har arbetat med?
●● Vilka texter i temaboken har inspirerat mina

elever och bidragit till kontextrika sammanhang?

●● Fundera över vilket stöd i lärarhandledningen

eller på hemsidan som inspirerat dig att ge elev
erna möjlighet att träna sin handlingskompetens
och öka sin förmåga och vilja att delta i samhälls
debatten.
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erna handlingskompetens och använder kunskaper i
nya sammanhang.
●● Arrangera diskussioner så att alla elever får utrymme

och möjligheter att både tala och lyssna.
●● Många uppgifter i NTA-teman engagerar eleverna och

genom att ta tillvara elevernas tankar och funderingar
kan klassens resonemang fördjupas.
●● Det är viktigt att klassrummet ger rika möjligheter till

diskussion och samarbete, och blir en gemenskap för
lärande.
●● Genom att delta i olika forum med äkta målgrupper blir

skolans arbete synliggjort och diskussioner fortsätter
inom och utanför skolan. Det blir en länk mellan sko
lans undervisning och andra erfarenheter.
●● Beskriv för dina kollegor vilka diskussioner eller

undersökningar elevernas frågor har lett till.
●● Temaboken som finns i de teman som vänder sig till

äldre elever ger inspiration till diskussioner och egna
undersökningar.
●● Beskriv för dina kollegor hur du använt det stöd som

NTA tillhandahåller.
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lärande för hållbar utveckling
Den här handledningen är ett stöd för lärares kollegiala lärande –
gällande lärande för hållbar utveckling – inom NTA-programmet.
Den bygger bland annat på erfarenheter från Fibonacci-projektet,
ett treårigt EU-projekt med syftet att sprida ett frågebaserat utforsk
ande arbetssätt inom undervisningen i matematik, naturvetenskap
och teknik. Inom ramen för detta projekt genomfördes en kompetens
utveckling för NTA-lärare i Stockholm. Erfarenheter därifrån har
bidragit till utvecklingen av kompetensutvecklingsprogrammet NTA
och kollegialt lärande.
Denna handledning utgår från tre fokusområden kring lärande för
hållbar utveckling:
Fokusområde 1: Hur planerar jag undervisningen så att eleverna får
en helhetssyn, ser samband och system och får tillämpa ett pluralis
tiskt förhållningssätt?
Fokusområde 2: Hur ger jag eleverna reellt inflytande så att de kan
vara delaktiga i planering och genomförande av lektioner? Hur upp
muntrar jag dem att ställa relevanta frågor, diskutera, lyssna, vara
analyserande och kritiska till de komplexa samband som förekommer?
Fokusområde 3: Hur får jag in samhällsfrågor med ett naturveten
skapligt perspektiv i min undervisning så att eleverna kan se, förstå
och lösa problem som finns i kontextrika sammanhang?

NTA är ett skolutvecklingsprogram
som drivs av grundskolans huvudmän
i nära samarbete med KVA och IVA
(www.ntaskolutveckling.se)

