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Förord

Denna licentiatuppsats är skriven vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, inom ramen för forskarskolan i geografi. Avhandlingen utgör ett synligt bevis på en fullföljd fortbildning på forskarnivå för lärare.
Utbildningen har innehållit flera intressanta och givande kurser och många
forskningsseminarier. Parallellt med utbildningen har jag haft förmånen att
undervisa gymnasieelever i geografi på Celsiusskolan i Uppsala och studenter på kulturgeografiska institutionen. Att skriva en avhandling upplevs ofta
som ensamt, men arbetet med att undersöka och skriva är i hög grad beroende av andra. Jag vill därför rikta ett tack till alla dem som på olika sätt gjort
mitt arbete möjligt. Samtidigt vill jag understryka att ansvaret för avhandlingens resultat, är mitt.
Först vill jag tacka min huvudhandledare Lena Magnusson Turner och
min biträdande handledare John Östh. De har genom sin bildning och skarpsynthet drivit och utmanat mitt sätt att tänka och mitt sätt att formulera text.
Forskning innebär ifrågasättande och detta har för mig också medfört mycket ifrågasättande av mig själv. De har tack vare sin inställning fått mig att
känna en tilltro till min förmåga att utföra och presentera forskning. I slutfasen av avhandlingsarbetet har jag haft ypperlig hjälp av min läsgrupp Ann
Grubbström och Clas Lindberg som kritiskt granskat mitt utkast till avhandlingstext och kommit med många fruktbara synpunkter som väglett mig då
jag försökt få texten bättre strukturerad och tydligare att läsa. Tack till Brett
Christophers för språklig granskning av abstract.
Jag vill också tacka Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. I synnerhet vill jag tacka Jan Öhman och Lena Molin för framsyntheten
att söka och få utbildningsdepartementet att bevilja medel till genomförande
av forskarskolan i geografi. Jan Öhman och Peter Maandi har sedan lyckats
med konststycket att organisera denna fortbildning på ett utmärkt sätt och är
värda ett stort tack. Jag vill också rikta ett tack till alla de lärare som ansvarat
för och medverkat i de kurser som ingått i utbildningen. För att utbildning
och forskning ska kunna genomföras på ett bra sätt behövs det kunniga personer som handhar ekonomiska och administrativa system. Jag vill rikta ett
stort tack till Ewa Hodell, Kerstin Edlund och Karin Beckman som på skickligt sätt hjälpt mig med alla möjliga administrativa frågor.
Atmosfären på kulturgeografiska institutionen är en välkomnande och
stimulerande miljö där jag dagligen kunnat arbeta med min forskning, ut-
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bildning och undervisning. Ofta har de informella samtalen vid fika och luncher stimulerat mig i arbetet och livet. Ett varmt tack till alla för detta.
Bibliotekarierna på Ekonomikum och Celsiusskolan har haft god service
med att få tag på litteratur och lärt mig mycket om hantering av tidskrifter,
databaser och referenssystem. Stort tack för detta.
Ett stort, varmt och uppskattande tack till alla deltagare i Forskarskolan
för alla samtal, kommentarer och sociala möten som gjort livet innehållsrikare. Det har varit roligt och givande då forskarskolekollegor från olika delar
av Sverige kommit till institutionen och vi har delat med oss varandras erfarenheter i avhandlingsarbete och vardag. Ett särskilt tack till parkamraten Per
Kristmansson, som haft samma handledare som jag, för delade erfarenheter i
skrivandet. För gemensamma upplevelser i Mongoliet vill jag tacka Mattias
Arrhenius, Andreas Grahn, Anna Levin och Tomas Torbjörnsson. Ovärderliga för mig i det dagliga arbetet har varit forskarskolekollegorna Anna Levin
och Bert Eriksson både genom givande vardagliga samtal och genom att vi
kritiskt läst och diskuterat varandras texter. Tack också alla ”vanliga” doktorander för delad möda och glädje.
Forskarskolan har för mig också inneburit att jag själv hållit i en hel del
utbildning på universitet. Jag vill rikta ett stort tack till Kjell Haraldsson för
ett bra samordnande av institutionens grundutbildning, och till Jan Boelhouwers för gemensamt genomförd undervisning i fält och undervisningssalar
och till alla övriga lärare som jag samarbetat med. Användbara råd och ständig entusiastisk uppdatering i ämnesdidaktik har jag Lena Molin att tacka
för. De lärarstudenter i geografi och andra geografistudenter som jag fått
förmånen att undervisa har tillfört mig flera perspektiv vilket på ett värdefullt sätt . Erfarenheterna från att undervisa på universitet har kompletterat
min fortbildning på ett mycket värdefullt sätt.
Studien hade inte kunnat genomföras utan informanter att intervjua. Tack
till er som hjälpt mig med kontakter och tack till er informanter som ställt
upp på att bli intervjuade och på att bli citerade med namn på olika ställen i
avhandlingstexten.
Tiden i forskarskolan har också varit möjlig tack vare Uppsala kommun,
som tillät mig att delta i denna fortbildning. Min skolledning på Celsiusskolan har varit uppmuntrande och vi har haft många givande samtal. Jag vill
också rikta ett stort tack till Celsiusskolans personal och till de elever som
jag har undervisat under de tre åren som forskarskolan pågått.
Allra viktigast för mig är min familj, med min fru Barbro, mina barn
Inger och Saga och det nyfödda barnbarnet Clara. Det är för er jag lever.
Mikael Wingård
Uppsala, mars 2011
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1. Inledning

Internationellt samarbete i form av skolutbyten är en växande del av verksamheten i många skolor. Målsättningarna med skolutbyten kan variera.
Denna studie behandlar skolutbyten där frågor om miljö och hållbar utveckling ingår i samarbetet mellan skolorna. Utbildning för hållbarhet är en prioriterad fråga både i svenska skolor och internationellt. I december 2002 proklamerades dekaden för hållbar utveckling 2005-2014 av FN:s generalförsamling. Denna dekad organiseras av FN-organet UNESCO. Begreppet hållbar utveckling är ett politiskt och ideologiskt begrepp som har många olika
dimensioner och därför är svårt att definiera. En viktig dimension i hållbar
utveckling är samarbete både lokalt, regionalt och globalt. Skolor i Sverige
och övriga världen är uppmanade att samarbeta av sina länders myndigheter
och internationellt bland annat av FN och UNESCO. Många skolor i Sverige
och andra länder arbetar med hållbar utveckling både integrerat i den egna
undervisningen och som delar i ett internationellt samarbete.
Verksamheten med internationella skolutbyten varierar mycket mellan
olika skolor både till omfattning och till innehåll. Initiativ till projekt där
skolor samarbetar över nationsgränser kan komma från olika håll som utanför skolan, från skolans ledning eller från skolpersonal, och då vanligen lärare. En stor del av det administrativa och pedagogiska arbetet med internationella skolutbytesprojekt utförs av lärare. Att arbeta med internationellt
skolutbyte där elever och personal fysiskt reser över nationsgränser till andra
länder är inte en obligatorisk verksamhet, men verksamheten faller väl inom
ramen för den svenska skolans läroplaner och kursplaner och stöds ekonomiskt av bland annat Europeiska unionen (EU) och Svenska institutet (SI).
Det finns få genomförda forskningsstudier om internationella skolsamarbeten om miljöfrågor. Jag har inte hittat någon sådan svensk studie. Av de
internationella studier som jag hittat finns några studier som är inriktade på
att undersöka utbildningar i u-landskunskap. Dessa behandlar hur utbildningen och fältstudier påverkar deltagande lärare och elevers synsätt på förhållanden i u-länder (Graves, 2002, Zemach-Bersin, 2007, Martin, 2007,
2008). I dessa studier ifrågasätts att utbildning med resor till u-länder fungerar som botemedel mot missuppfattningar och fördomar. Den amerikanska
statsvetaren Talya Zemach-Bersin varnar för risken att man i utlandssamarbete bortser från riskerna att samarbetet förmedlar en kolonial syn och legitimerar amerikanska imperialistiska intressen (2007, s. 17). Den brittiske
forskaren Fran Martin lyfter fram att lärmiljön i internationella fältkursstudi9

er är positiv men hävdar utifrån en studie genomförd i Gambia att lärare som
arbetar med u-landskunskap behöver medvetenhet och kunskaper i postkolonial teori (Martin, 2008). Det finns också rapporter där forskare diskuterar
olika aspekter av undervisning för hållbar utveckling och understryker behov
av att elever får uppleva utåtriktade aktiviteter (Fien, 2004). Jag har inte
funnit någon publicerad forskningsstudie där internationella skolutbyten
undersökts och den ovan refererade forskningen är studier som behandlar
området men utan undersökningar av verksamheten.
En mycket stor del av genomförandet av internationella skolutbyten realiseras av lärare. Detta motiverar att genomföra en studie som i första hand är
inriktad på att undersöka lärares arbete med denna verksamhet. Då lärare
planerar sin undervisning har de en stor mängd faktorer att ta ställning till.
Planering och genomförande av miljöundervisning styrs av styrdokument
och praktiska förutsättningar, men också i hög grad av vilken syn läraren har
på undervisning och miljöfrågor (Wickenberg, 1999, Björneloo, 2007). För
svensk skola består styrdokumenten av skollag, läroplaner, nationella kursplaner och lokala planer. Styrdokumenten är ytterst politiska dokument fastställda av staten. Förutsättningarna för hur skolarbete kan bedrivas varierar
mellan olika skolor. Då skolor samarbetar över nationsgränser kan förutsättningarna skilja sig avsevärt mellan de samarbetande skolorna. Detta gäller
t.ex. ekonomiska förutsättningar, styrdokument och lärarnas utbildning. Detta innebär att skolor som är samarbetspartners i internationellt skolutbyte har
kunskapsmål som oftast inte helt sammanfaller.
I den svenska skolans huvuduppgifter ingår enligt nu gällande läroplaner
etiska perspektiv, miljöperspektiv och ett internationellt perspektiv
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7). Läroplanerna har också höga mål för
skolans internationalisering, och internationella skolutbyten bedöms som en
effektiv metod för att utveckla skolans arbete med dessa mål. I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna står det formulerat under avsnittet förståelse och medmänsklighet att internationella kontakter, utbildningsutbyte
med
utlandet
och
praktik
i
andra
länder
ska
främjas
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4). För att ett utbyte ska bli meningsfullt
ska det vara ömsesidigt mellan parterna i utbytet (Thullberg, 2006, s. 8).
I yrkesutövning påverkas alltid utövaren av teorier. Denna påverkan kan
vara medveten och uttalad eller omedveten och outtalad. Vikten av att vara
medveten om att teorier har inflytande är något som länge framförts av forskare. Ett exempel på detta är:
Men bortsett från detta nutida stämningsläge har nationalekonomernas och de
politiska tänkarnas idéer, både när de är riktiga och när de är felaktiga, större
inflytande än man vanligen förstår. I själva verket är det föga annat som styr
världen. Praktiska män som tror sig vara alldeles opåverkade av varje intellektuellt inflytande är vanligen slavar under någon avliden nationalekonom
(Keynes, 1994:1935, s. 419).
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Lärare behöver både teorier inom de ämnen som läraren undervisar i och
teorier om undervisning. I en empirisk studie där relationen mellan forskning
om elevuppfattningar och lärares undervisning visar Silwa Claesson att lärare väver samman forskning med andra erfarenheter (Claesson, 1999 s. 200).
Hon visar också att det i lärares undervisning går att spåra olika influenser
från olika forskningsinriktningar. I en senare uppföljande studie undersöker
hon undervisningssättet lärare som påstår att de inte använder pedagogiska
teorier i sin verksamhet, och visar att de trots detta i flera avseenden har
liknande syn på lärande, elever och undervisning som de lärare som i den
tidigare studien utrycker att de använder pedagogiska och didaktiska teorier i
sin verksamhet (Claesson, 2004). Hon undersöker också om lärare har ett
fungerande yrkesspråk och visar att detta knappast finns (2004, s. 161). I
denna undersökning har jag explicit inte ställt frågor om vilka teorier lärare
bygger sin verksamhet på. Eftersom didaktiska teorier påverkar lärarna i
deras arbete använder jag sådana teorier vid tolkningen av intervjusvaren. En
motivering till att använda teorier är att lyfta fram att det finns ett yrkesspråk
för lärare att använda.
Det finns en utbildningsfilosofisk grund både för utformning av läroplaner och den enskilde lärarens planering och genomförande av undervisning.
Inom läroplansteoretisk forskning används utbildningsfilosofier som en referensram för analys av syn på undervisning (Englund, 2005, s. 223). I Skolverkets nationella kartläggning av miljöundervisning i svenska skolor användes ett läroplansteoretiskt perspektiv och utifrån bl.a. utbildningsfilosofier identifierades tre olika traditioner för miljöundervisning (Skolverket,
2002). Innehållsmässigt har undervisning om miljö vidgats och innehåller
alltmer samhällsvetenskapliga aspekter. Detta medför att politiska frågor får
ett större utrymme i undervisningen. Lärare som undervisar om miljö och
hållbar utveckling behöver då ha ett förhållningssätt till miljöpolitiska diskurser som påverkar politiska beslut. De internationella skolutbyten som
valts för denna studie har alla det gemensamt att miljöfrågor och frågor om
hållbar utveckling ingår som en viktig del i samarbetsprojektet.
Skolan verksamhet är under förändring. Det innebär att det är värdefullt
att ha dokumenterat utfallet av pågående verksamhet. Denna studie bidrar
med att ingående belysa hur lärare upplever att internationella skolutbytesprojekt bidrar till hur skolan uppfyller uppsatta mål.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka vilka effekter lärare upplever av internationella skolutbytesprojekt med miljöinriktning och varför
lärare väljer att i sin undervisning arbeta med internationella skolutbyten om
miljöfrågor. I syftet ingår också att belysa utvecklingen av skolans miljöundervisning och belysa hur undervisningsfilosofi och miljöpolitiska diskurser
kan fungera som bakomliggande orsaker till lärares engagemang i internationella skolutbytesprojekt.
Avhandlingens huvudfrågeställningar är:
Vilka effekter av internationella skolutbyten upplever lärare, och hur
uppkommer dessa effekter?
Vilka drivkrafter har lärare för att engagera sig i internationella skolsamarbeten?
Hur ser lärare på de förutsättningar som finns för att bedriva internationellt skolsamarbete, och på möjligheterna att fortsätta med projekten?

Avgränsning
Undersökningen är avgränsad till att omfatta samarbete där svenska skolor
har utbyte med skolor i andra länder. Endast gymnasieskolor ingår i undersökningen, men i några av de studerade fallen har svenska gymnasieskolor
utbyten med skolor vars elever är yngre. Studien har genomförts som en
intervjustudie och samtliga intervjuade är verksamma som gymnasielärare.
Av dessa arbetar nio personer i svenska gymnasieskolor och två personer i
en brittisk skola.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen har nio kapitel. I det första kapitlet ges motiveringar till val av
undersökningsobjekt och presentation av studiens syfte. I följande tre kapitel
redovisas den vetenskapliga teori som används som grund till tolkning av
studiens resultat. Det första av dessa kapitel har titeln Arenor för lärande och
belyser teorier för lärande och lärmiljöer som är tillämpbara vid tolkning av
de lärprocesser som sker i internationella skolutbyten. Det därpå följande
kapitlet som har titeln Miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling behandlar hur miljöundervisning utvecklas och förändras. I kapitlet
Begreppen miljö och hållbar utveckling definieras begreppen miljö och hållbar utveckling och behandlar dessa begrepps användning i undervisning och
diskuterar miljöpolitiska grunder till detta. Dessa tre teorikapitel följs av ett
kapitel med titeln Intervjuundersökning där metoden för uppsatsens empiris-
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ka studie redovisas. Resultaten i den empiriska studien redovisas i tre kapitel
som hör ihop med studiens huvudfrågeställningar. Kapitlet Effekter inleds
med att presentera innehållet i de internationella skolutbytesprojekt som
lärarna berättat om i intervjuerna. Därefter redogörs för olika effekter av de
olika projekten. I kapitlet Drivkrafter till engagemang redogörs för lärarnas
drivkrafter och bakomliggande faktorer till dessa. Kapitlet Förutsättningar
och framtid behandlar förutsättningar för att driva projekt och projektens
överlevnad. I det avslutande kapitlet görs en diskussion om resultaten i den
empiriska studien.
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2. Arenor för lärande

Internationella skolutbytesprojekt är organiserad skolverksamhet med lärande som mål. I denna studie har jag intervjuat elva gymnasielärare om deras
erfarenheter av internationella skolutbytesprojekt. Av undersökningen framgår det att dessa har stor inverkan på elevernas lärande, men också lärarnas
lärande och att skolutbyten därmed också påverkar uppläggningen av skolans reguljära undervisning. Undersökningen visar att internationellt skolsamarbete skapar en speciell miljö för lärande och denna har jag valt att
benämna som arenor för lärande. I detta kapitel kommer jag, som en grund
till att förklara förutsättningarna hos dessa arenor, att kortfattat beskriva
teorier för lärande vilka både är hämtade från pedagogisk forskning och från
samhällsvetenskaplig forskning.
Valet att beteckna de möjligheter för lärande som uppstår vid internationella skolsamarbeten för arenor har gjorts för att beskriva att varje internationellt skolutbyte innebär en mötesplats mellan olika skolor och där elever
från respektive skola träffas och utför olika aktiviteter.

Lärande
Forskning om lärande är ett väldigt stort fält och ingår i en mängd olika områden. Lärande är centralt i all utbildning och forskning. En bred definition
på lärande ger den danske pedagogen Knud Illeris då han skriver att lärande
kan definieras som alla processer som i levande organismer leder till permanenta förändringar i kapacitet, och som inte enbart orsakas av biologisk
mognad eller åldrande (Illeris, 2007, s. 3). Illeris skriver att lärande förutsätter två mycket olika slags processer, ett externt växelspel mellan den lärande
och den sociala, kulturella och materiella omvärlden och en inre psykologisk
process för utveckling och förvärvande (Illeris, 2009). Många modeller för
lärande behandlar antingen den ena eller den andra av dessa processer. Illeris
föreslår en modell för lärande där båda dessa processer ingår (Illeris, 2009, s.
8), och där lärande delas upp i tre olika dimensioner, innehåll, motivation
och omgivning och med ett internt växelspel mellan innehåll och motivation
och ett externt växelspel mellan individ och omgivning (Illeris, 2009, s. 9).
Det externa växelspelet mellan individ och omgivning i Illeris modell utgör
ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I föreliggande studie av internatio-
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nella skolutbyten är samspelet mellan de deltagande individerna och den
lärmiljö som då uppstår av central betydelse.
Forskning om lärande kan delas in i tre teoretiskt skilda inriktningar en
konstruktivistisk, en empiristisk och en sociokulturell. De två förstnämnda
inriktningar har båda sina rötter i antikens filosofi och deras perspektiv brukar benämnas som rationalism respektive empirism (Säljö, 2005, s. 17).
I den rationalistiska forskningstraditionen betonas hur vi är produkter av
medfödda förutsättningar och att utbildningens roll är att utveckla de talanger som naturen försett oss med. Den mest kända företrädaren för det rationalistiska perspektivet på lärande är Jean Piaget. Det empiristiska perspektivet
har närmast en motsatt utgångspunkt, att individen är flexibel och påverkbar
genom de erfarenheter man gör, och att man med systematisk undervisning
kan nå långt (Säljö, 2005, s. 17). Dessa två perspektiv bildar varandras motpoler och Säljö (2005, s. 17) menar att synen på lärande och utveckling genom århundradena har pendlat mellan ytterligheter.
Den tredje forskningsinriktningen sociokulturella teorier om lärande innebär att man inte gör en uppdelning mellan social utveckling å ena sidan
och intellektuell utveckling å andra sidan. I stället betraktas dessa båda utvecklingslinjer som dialektiskt förenade med varandra. (Strandberg, 2009, s.
48). Det sociokulturella perspektivet är intimt förknippat med sociala praktiker. I denna undersökning är det sociala praktiker som sker i internationella
skolutbyten som studeras. Sociokulturella teorier är därför tillämpbara för att
belysa de här undersökningsresultaten.

Sociokulturella teorier om lärande
En utgångspunkt i sociokulturella teorier om lärande är att lärande är en
aspekt av all mänsklig verksamhet. I varje samtal, handling eller händelse
finns det en möjlighet att individer eller grupper tar med sig något som
kommer att användas i en framtida situation (Säljö, 2010, s.13).
Sociokulturell teori för lärande bygger på att kunskap betraktas som socialt, kulturellt och historiskt konstruerat och förvärvas genom språkbaserat
socialt samspel (Martin, 2008, s. 64). Etienne Wenger menar att lärande kan
definieras som samspel mellan social kompetens och personlig erfarenhet
och att det råder en dynamisk tvåvägsrelation mellan människor och de sociala lärandesystem de är delaktiga i (Wenger, 2000). Den tyske ekonomgeografen Oliver Ibert föreslår två olika strategier för att förstå det svårfångade
kunskapsbegreppet. Han skriver att substantivet kunskap ger uttryck för ett
rationalistiskt synsätt där kunskap är ett oberoende verkligt objekt medan
verbet kunna förmedlar en föreställning om utförande och betraktar mänsklig
expertis som oupplösligt sammanflätade med sociala praktiker (Ibert, 2007,
s. 104). Det finns en epistemologisk skillnad mellan att betrakta kunskap
som en samling av verkliga enheter lokaliserade i huvudet och där lärande är
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en process för att införliva kunskap gentemot en syn att kunskap och lärande
som deltagande i en mänsklig förändringsprocess (Lave, 2009, s. 204).
Begreppet Communities of Practice infördes av Etienne Wenger och Jean
Lave för att förklara lärande ur ett sociokulturellt perspektiv för individer,
grupper (gemenskaper) och organisationer (Wenger, 1998). Communities of
practice finns enligt Wenger överallt och alla tillhör flera olika sådana. Praktiker (practice) är först och främst en process där vi kan uppleva världen och
det vi gör i den som meningsfullt (Wenger, 1998, s. 51). Jean Lave utrycker
om lärande att det är svårt att, då man noggrant studerar det dagliga livet,
inte dra slutsatsen att lärande är överallt förekommande, fast inte alltid identifierad som sådan (Lave, 2009, s. 201).
De möten som sker i internationella skolsamarbeten kan med Wengers
terminologi betecknas som möten mellan praktiker, och att då dessa möten
äger rum ger det upphov till nya praktiker. En viktig aspekt på människors
lärande är att det inte behöver ske i direkt anslutning till upplevelser eftersom vår hjärna har minneskapacitet till att efteråt bearbeta upplevelser och
konceptualisera dem (Fridholm, 2010, s. 19). Detta innebär att erfarenheter
som elever och lärare gör under internationella skolutbytesprojekt leder till
ett fortsatt lärande efteråt. Men en förutsättning för lärande är att det sker
genom delaktighet i sociala praktiker (Säljö, 2010). Enligt sociokulturell
teori är all kunskap situerad, vilket förenklat utryckt innebär att lärandet är
knutet till den sociala och kulturella kontexten (Eklund, 2003, s 57). Lave
betonar att situerat lärande är mycket komplext och att det bygger på att
kunskap ständigt är under förändring av sociala, kulturella och historiska
system av pågående aktiviteter som involverar människor som på olika sätt
har kontakter med varandra (Lave, 2009, s. 207).
Innehållsaspekten i Illeris modell handlar om vad det är som lärs. Ofta beskrivs detta som kunskaper och färdigheter men det är många andra saker
som lärs in såsom åsikter, insikter, mening, attityder, värden, beteende, metoder, strategier etc., medan motivationsaspekten tillhandahåller och styr den
mentala energi som är nödvändig för lärande (Illeris, 2009 , s. 10).
Denna undersökning av internationella skolutbyten är en undersökning av
verksamhet som äger rum inom skolans ram. Vid studier av lärande i skolan
och då framförallt klassrumssituationer skiljer man vanligen mellan ämnesinnehåll (kunskapsinnehåll) och socialisationsinnehåll. Socialisationsinnehåll
definieras som det sammanhang som ämnesinnehåll presenteras i (Englund,
1992). Socialisationsinnehåll kan också utryckas som att det gäller för den
lärande att lära sig praktikens normer och regler och på så sätt tillägna sig ett
förhållningssätt till kunskap (Lundqvist, 2009, s. 30).
Att studera kunskapsinnehåll och socialisationsinnehåll ingår i en läroplansteoretisk forskningstradition där relationer mellan skola och samhälle
utforskas både utifrån ett historiskt och utbildningspolitiskt perspektiv. I
Sverige utvecklades läroplansteorisk forskning av Ulf P. Lundgren (1979)
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och senare av Tomas Englund (1986). Med kunskapsinnehåll menar Englund
ett teoretiskt avgränsat relationellt innehållsområde som exempelvis relationen individ - samhälle. individ - natur, vilket kan uppfattas och har uppfattats
på skilda sätt med olika didaktiska implikationer (Englund, 1997, s. 133).
Inom läroplansteorisk forskning understryks förhållandet att ett ämnesområde är möjligt att uppfatta på flera olika sätt och att sammanhanget har stor
betydelse. De specifika läroplansteoretiska perspektiven har utvecklats genom läroplanshistoria, utbildningsfilosofi och textanalys och användes först
för tolkning av styrdokument och läromedel. Perspektiven används nu också
för tolkning av observationer av undervisning och som i denna studie då
människors erfarenheter studeras.
Wenger hävdar att undervisning ska sträva efter att ge nya dimensioner
och att den ska placera eleven i en utåtgående bana som leder till ett brett fält
av möjligheter (Wenger, 1998, s. 263). Han menar att undervisningen ska
vara transformativ vilket innebär att lärandet ger upphov till ett förändrat
synsätt och skapar mening (Jones, 2009, s.10). Detta att lärande ger upphov
till ett förändrat synsätt medför en annan effekt av lärande nämligen att lärande påverkar individers identitet (Wenger, 1998, s. 145 ff).
Dagens samhälle betecknas som ett kunskapssamhälle. Kunskap har alltid
varit viktigt i samhällsutvecklingen, men det nya och utmärkande med kunskapssamhället är att allt fler människor i sitt yrkesutövande arbetar med
kunskap, och att varuproduktion blir alltmer automatiserad med mindre behov av arbetskraft (Stehr, 2001, s. 90). Förhållandet att alltfler människor
arbetar med kunskap har lett till att forskning om lärande görs inom en
mängd olika vetenskapsområden.
Lärande är en viktig del inom all forskning och utveckling. Inom geografi
har forskning om lärande och kunskapsutveckling stor betydelse. Detta gäller särskilt ekonomisk geografi där det finns omfattande forskning om lärande, kunskapsutveckling och kreativa miljöer. Relevant för denna uppsats
studie är hur lärande och kunskapsutveckling äger rum vid internationella
kontakter. I den ekonomisk geografiska forskningen om lärande är det näringslivet som är det huvudsakliga studieobjektet, medan det i den här föreliggande studien är skolungdomars lärande som undersöks. En viktig likhet
mellan hur forskare inom ekonomisk geografi och forskare inom lärande
med sociokulturell inriktning är att de studerar individer som har många
olika inbördes relationer.
Personliga kontakter där människor träffas öga mot öga förblir viktigt för
ekonomisk samverkan trots den snabba utvecklingen i hur komplicerad information momentant kan kommuniceras på stora avstånd (Storper &
Venables, 2004, s. 351). Orsaken till den stora betydelsen av personliga möten ligger enligt Storper och Venables i att sådana möten innebär ett effektivt
utbyte av information med större djup och snabbare återkoppling än vad alla
andra kommunikationsformer kan ge (ibid. , s. 352).
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Personlig kommunikation öga mot öga utgör ett mångfacetterat sätt att
utbyta erfarenheter genom att den är avkodningsbar och har flera samtidiga
nivåer som verbalt, fysiskt, kontextuell, avsiktlig och oavsiktlig. Sådan multidimensionell kommunikation betraktas av många som oumbärlig för överföring av komplicerad och outtalad information (Storper & Venables, 2004 ,
s. 353). Personliga möten skapar också förtroende och drivkrafter i relationer. Då information skickas via e-post är det osäkert för avsändaren om mottagaren verkligen tagit till sig innehållet i ett meddelande, medan ett personligt möte (ibid. s. 356). En ytterligare viktig aspekt på personliga möten öga
mot öga är att de är viktiga för att bygga upp kontakter och sociala nätverk.
Storper och Venables hävdar också att personliga möten öga mot öga inte
bara medför en effektiv informationsöverföring, utan att mötena i sig också
skapar ny information och kunskap (ibid. s. 357).
I den intervjuundersökning som utgör denna licentiatuppsats empiri framkommer att internationella skolutbyten ger en stor mängd effekter på lärande
hos främst elever men också hos lärare. Dessa effekter redovisas i kapitel 6,
och i uppsatsens avslutande kapitel diskuteras dessa effekter i ljuset av bland
annat de teorier om lärande som presenterats i detta kapitel.
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3. Miljöundervisning och undervisning för
hållbar utveckling

I de skolsamarbeten som undersökts i studien är miljöundervisning en viktig
del. Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till hur miljöundervisning utvecklats och förändrats i skolan samt diskutera hur detta förhåller sig till
internationella skolsamarbeten.
Detta görs genom att miljöundervisningens utveckling beskrivs ur ett internationellt perspektiv där pågående debatt om syftet med utbildning för
hållbar utveckling belyses. Med detta som bakgrund beskrivs miljöundervisningen i den svenska skolan.

Miljöundervisningens utveckling
Synen på miljöundervisning, EE1, har förändrats och är under förändring.
Miljöundervisning har ändrats från att mest handla om skador på den fysiska
naturmiljön till att också behandla samhällsfrågor som kultur, ekonomi och
människors livskvalitet. Detta kan beskrivas som att miljöundervisning har
blivit en del av utbildning för hållbar utveckling, ESD2, (Hansson, 2000,
Jonsson, 2007). En fortfarande aktuell definition på miljöundervisning gjorde amerikanen Bill Stapp 1969:
Miljöundervisning syftar till att skapa medborgare som har kunskaper om den
biofysiska miljön och dess problem, medvetenhet om hur man löser problemen
och motivation att lösa dem” (Gough, 1997 s. 44, Karlström, 2003 s. 18).

Historiskt växte miljöundervisningen fram under 1960-talet starkt påverkat
av bland annat Rachel Carsons uppmärksammade bok Tyst vår (Carson,
1962/2002) och den i USA verksamme livsmedelsforskaren Georg Borgström som kritiserade de rika ländernas ohållbara överkonsumtion. Stor betydelse för miljöundervisningens utveckling hade FN:s miljökonferens i
Stockholm 1972. Den första stora internationella konferensen om miljöundervisning var en konferens på ministernivå som anordnades av UNESCO
1977 i Tbilisi i Georgien som då var en del av Sovjetunionen. Riokonferensen, FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 resulterade bland annat i
1
2

EE = Environmental education.
ESD = Education for sustainable development
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Agenda 21 som är ett handlingsprogram för världens nationer för arbetet
med miljöfrågor. Utbildningen har en framträdande roll i kapitel 36 i Agenda
21. För Östersjöområdet slöt utbildningsministrarna i mars 2000 en överenskommelse, Hagadeklarationen, som resulterade i en Agenda 21 för den del
som handlar om utbildning för hållbar utveckling och kallas Baltic 21E
(Regeringskansliet, 2002). År 2002 hölls det tredje och senaste världstoppmötet om hållbar utveckling och miljö i Johannesburg (Miljövårds–
beredningens rapport, 2003). Ett annat internationellt initiativ till utbildning
för hållbar utveckling är dekaden för hållbar utveckling 2005-2014 som proklamerades av FN:s generalförsamling i december 2002, och som organiseras av UNESCO. Dekaden har det uttalade målet att integrera principer, värden och praktiker för hållbar utveckling i alla aspekter av utbildning och
lärande för att hantera de sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga
problem vi möter under det 21:a århundradet. Våren 2009 höll UNESCO en
halvtidskonferens i Bonn inför dekadens andra halva.
Miljöundervisning vänder sig till olika målgrupper, har olika angreppsätt
och arbetar i olika skolorganisationer. I en forskningsöversikt om internationell miljöundervisning av Cecilia Karlström (2003, s. 19) citeras den amerikanske professorn i miljöutbildning John F. Disinger, som understryker att
man vid forskning om miljöundervisning måste beakta sådana ovan nämnda
olikheter, och varnar för att försöka hitta ett unikt forskningsparadigm om
miljöundervisning.
Detta belyser Andrew Stables (2001, s. 250) som tar upp att det finns flera
skilda ståndpunkter om EE, och rekommenderar att acceptera dessa olika
positioner. Han förespråkar en tro att EE har en förmåga att frambringa hållbarhet. Stables skriver vidare att den senaste diskursen inom EE i Storbritannien och flera andra länder lägger betoningen mer på utbildning för hållbar
utveckling (ESD3) snarare än miljöundervisning (EE). Vidare hävdar han att
det troligen grundar sig på en förhoppning om att en sådan omorientering
ska medföra större tydlighet i fokus och syften (Stables, 2001, s. 251). Stables framför tveksamhet till användningen av begreppet hållbar utveckling i
läroplaner eftersom detta begrepp är motsägelsefullt. Han gör gällande att
hållbar utveckling är ett exempel på ”ett paradoxalt sammansatt politiskt
slagord”, (Stables, 1996), som tillåter människor med vitt skilda uppfattningar att lägga in dessa sina egna uppfattningar i begreppet (Stables, 2001,
s. 251). Dock är Stables inte odelat kritisk mot begreppet hållbar utveckling
utan framför också att mycket gott kan göras som resultat av användning av
slagord.
Många forskare inom området utbildning för hållbar utveckling, ESD för
en omfattande debatt om de möjligheter och svårigheter som finns för ESD. I
grova drag kan debatten sammanfattas med att det dels finns skeptiker som
3

Utbildning för hållbar utveckling förkortas oftast ESD (Education for sustainable development), men i den refererade artikeln används förkortningen SDE.
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för fram svårigheter med utbildning för hållbar utveckling och som påtalar
att konceptet är toppstyrt och skapat av experter och politiker. Exempel på
företrädare för detta är Bob Jickling (1992, 2009) och Michael Bonnet
(2003a, 2003b). Den andra delen av debatten för fram möjligheterna med
hållbar utveckling och möjligheter som detta skapar för all utbildning. Exempel på detta är John Fien (1995, 2003, 2006), Stephen Gough (2002) och
Alan Reid (2002).
Tanken att lärande är nyckeln till att skapa en mer hållbar utveckling har
på olika sätt dominerat debatten om miljöundervisning alltsedan Stockholmskonferensen 1972 (Sterling, 2003, s. 68). Innehållet i utbildningen
diskuteras sällan, enligt Per Sund (2008b, s. 56), förutom om att det ofta
dominerande ekologiska innehållet måste utvidgas med innehåll från ekonomi och samhällsvetenskap. Enligt flera forskare är detta inte heller tillräckligt för att förändra innehållet utan också själva undervisningen måste
förändras. Stephen Sterling (2003, s. 68) skriver att miljöundervisningens
betydelse har lyfts fram i åtskilliga uttalanden och uppdrag från hög nivå,
och att detta på olika sätt återspeglats mer eller mindre i policy på nationell
och lokal nivå. Men han påstår att detta inte har medfört några större förändringar varken för utbildningssystemen eller för miljöns tillstånd.
Ett viktigt perspektiv för utbildning är det livslånga lärandet. I Hagadeklarationen understryks att skapandet av kunskaper och medvetenhet om hållbar
utveckling måste ses som en livslång process för den enskilde individen
(Regeringskansliet, 2002, s. 13). Livslångt lärande är dock inte ett entydigt
begrepp. I en rapport från Skolverket om livslångt lärande (2000) delas begreppet in i två olika dimensioner där den livslånga dimensionen syftar på att
individen lär sig hela livet, och den livsvida dimensionen innebär att lärande
sker i olika miljöer. Miljöerna kan kategoriseras i (1) formellt lärande inom
utbildningsväsendet, (2) icke formellt lärande som föreningar, studiecirklar
och kompetensutveckling på jobbet och (3) informellt lärande som äger rum
i vardagen. Denna indelning används också i Baltic 21E (Regeringskansliet,
2002). I Skolverkets rapport om livslångt lärande betonas vikten av att det
formella skolsystemet ska ge individerna en stabil grund inför det fortsatta
lärandet och verka för att det livslånga lärandet görs tillgängligt för alla
(Skolverket, 2000, s. 30). Det finns dock stora skillnader i vad som anses
vara viktigt i skolans grund för det livslånga lärandet. En syn är att skolan
helt och hållet ska förbereda inför arbetsmarknaden för att säkerställa ekonomisk tillväxt medan, andra, som John Elliott (2003, s. 63), förordar att
skolan i första hand ska ge en utbildning som gör det möjligt för eleverna att
använda samhällets resurser till att förverkliga sin egen syn på vad som är ett
gott liv. Enligt Strain (2003, s. 73) ska lärande för att kunna bidra till förbättrade och hållbara förändringar i samhället ingå i ett livslångt lärande både
som en individuell process och som en del i individernas sociala relationer
med andra.
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En aspekt på ESD är den som handlar om social rättvisa. En forskare
inom ESD som tar upp detta till diskussion är den sydafrikanska forskaren
Heila Lotz-Sisitka. Hon gör gällande att det är viktigt för ESD att övergå
från att göra problemformuleringar till att stärka kraften och kapaciteten för
att hantera risker (Lotz-Sisitka, 2009, s. 170). Social rättvisa är viktigt för
utbildning för hållbar utveckling hävdar Lotz-Sisitka. Hon menar att vi behöver uppmärksamma social rättvisa i forskning om utbildning för hållbar
utveckling som bygger upp forskningssamarbete med fokus på lärande och
förmåga att hantera klimatförändringar och förlust av ekosystem för att bättre säkra människors välmåga och det allmännas intresse nu och i framtiden
(Lotz-Sisitka, 2009, s. 173).
Det finns en tydlig utvecklingsriktning i internationell debatt att miljöundervisning (EE) och utbildning för hållbar utveckling (ESD) håller på att
förändra inriktning från beteendeförändringar mot tillvägagångssätt som i
mindre utsträckning är öppet normativa (Scott & Gough, 2003, Rudsberg &
Öhman, 2010). Forskare har varnat för att risker med att miljöundervisning
och utbildning för hållbar utveckling kan användas som politiska verktyg till
att understödja vissa makthavares och experters synsätt vilket medför att
undervisningen kan bli indoktrinerande (Jickling, 1992, Jickling & Spork,
1998, Jickling & Wals, 2008, Jickling, 2009). För att motverka detta förordar
många forskare ett pluralistiskt synsätt på miljöundervisning vilket kortfattat
beskrivet innebär att en tyngdpunkt läggs på skolans demokratiska uppdrag,
inbegriper olika intressen, understödjer fri opinionsbildning och kritiskt tänkande och stärker elevers handlingskompetens (Rudsberg & Öhman, 2010).
Detta skifte är också, vilket redogörs för senare i uppsatsen, utmärkande för
utvecklingen av miljöundervisningen i Sverige.
Till pluralistiskt synsätt hör att utgå från att det är både ämnesinnehåll och
socialisationsinnehåll är viktiga för lärande. Lärarens sätt att undervisa har
stor påverkan på elevernas lärande. Per Sund (2008b, s. 59) skriver att läraren inte bara förmedlar ett explicit uttalat kunskapsinnehåll utan också genom tal och andra handlingar förmedlar ett antal andra outtalade budskap.
Vidare skriver han att dessa budskap talar om för eleven vad som är viktigt
och hjälper eleven att förstå sammanhanget i vilket kunskapsinnehållet ska
förstås och hur detta kan relateras till världen i övrigt. Ett pluralistiskt synsätt
innebär också att ha förmåga att se saker från flera olika perspektiv, och att i
undervisning både arbeta med fördjupning av ämneskunskap och förmåga att
korsa gränser mellan diskurser (Jonsson, 2008, s. 106).
Per Sund (2008b, s. 64) skriver att genom ett intimt samarbete mellan
skolan och samhället är det möjligt att utveckla elevernas personliga förmåga så att de aktivt, och på ett kvalificerat sätt, kan delta i samhällsutvecklingen. De danska forskarna Bjarne Bruun Jensen och Karsten Schnack (Jensen
& Schnack, 1997) har inom ESD introducerat begreppet handlingskompe-
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tens vilket innefattar både personliga och kollektiva förmågor att delta i
samhällsutvecklingen.
En väg att utveckla motivation och förståelse för att miljöfrågor är något
som angår alla människor på jorden är att eleverna får samarbeta och kommunicera med elever i andra länder. Vid världstoppsmötet om miljö- och
hållbar utveckling i Johannesburg togs detta upp och finns redovisat av John
Fien (2004) i den officiella konferensrapporten.

Miljöetik
Uppsatsens syfte är att undersöka varför lärare väljer att arbeta med internationella skolutbyten om miljöfrågor. Ställningstaganden om miljöfrågor och
om hur undervisning för hållbar utbildning ska bedrivas grundar sig på ideologi och etiska ställningstaganden. Michael Bonnet skriver att våra underliggande uppfattningar om naturen avgör hur vi uppfattar miljöproblem och vad
det är för frågor om miljön som vi ställer (Bonnet, 2003a, s. 155). Det är
därför viktigt för lärare att tänka genom sina egna ståndpunkter. Den pågående debatten om miljödidaktik handlar till stor del om ett skifte i den miljödidaktiska praktiken från miljöundervisning (EE) till undervisning för hållbar utveckling (ESD). I en avhandling som utgår från studier av internationella policydokument och en kartläggning av miljöundervisning i svensk
skola formulerar Johan Öhman att han vill visa på att en ökad betoning av
utbildningens etiska dimension och ett pluralistiskt förhållningssätt av
många anses utgöra centrala ingredienser i en sådan förändring, och att detta
ställer nya krav på lärarnas miljödidaktiska kompetens, bl.a. vad gäller lärandeprocesser som involverar moraliska relationer till naturen (Öhman,
2006a, s. 23). Lärare som arbetar med miljöfrågor bör därför enligt Öhman
involvera moraliska ställningstaganden i undervisningen.
Det finns flera definitioner på miljöetik, och den definition som David
Kronlid framhåller är att miljöetik är det kritiska studiet av värderingsmässiga ställningstaganden som förekommer i anslutning till miljöproblematik.
Miljöproblematik menar Kronlid är något som skapas, uppstår och bibehålls
i miljön på grund mellan oss människor och våra naturliga omgivningar
(Kronlid, 2005, s. 22). Kronlid betonar också att miljöetik inte är något som
ska ersätta naturetik eftersom miljöproblematik inte avser företeelser i naturen utan företeelser i miljön (ibid. s. 22).

Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i den
svenska skolan
I den nu gällande läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, finns
under avsnittet Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna följande: ”Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att
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leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”
(Utbildningsdepartementet, 1994). Undervisning för hållbar utveckling,
ESD, har fått ökad uppmärksamhet. Skolverket och Myndigheten för skolutveckling har under de senaste åren utgett flera publikationer om ESD
(Öhman & Östman, 2002, Öhman, 2004). År 2001 genomfördes på uppdrag
av Skolverket en nationell kartläggning och utvärdering av miljöundervisningen i svenska skolor (Öhman & Östman, 2002).
I studien som utfördes av Uppsala universitet och Örebro universitet ingick 31 skolenheter från nio olika kommuner. Undersökningen genomfördes
med intervjuer och enkäter. I studien fick lärarna ta ställning till vilken av tre
olika beskrivningar av miljöundervisning som stämde bäst med deras eget
sätt att undervisa om miljö. Författarna skriver att de för att kvalitativt kunna
utvärdera innehållet i undervisningen om miljö konstruerade en kategorisering av tre olika miljöundervisningstraditioner (Öhman & Östman, 2002,
s.12). Dessa tre traditioner är: faktabaserad miljöundervisning, normerande
miljöundervisning och undervisning om hållbar utveckling. Underlaget till
att göra denna traditionsindelning hämtades från analys av styrdokumenten i
svensk skola, samt nationell och internationell forskning om miljöundervisning. Konstruktionen av kategoriseringen har sin grund dels i den samhälleliga miljödiskussionen och dels på en utbildningsfilosofisk grund (Öhman &
Östman, 2002, Sandell et al., 2003). De tre identifierade miljöundervisningstraditionerna utgör så kallade selektiva traditioner. Med detta menas att det
finns bestämda sätt att se på kunskap och bestämda sätt att undervisa inom
ramarna för en kultur. Begreppet kommer ursprungligen från Williams
(1973). Existensen av sådana traditioner inom skolan finns belyst inom läroplansteoretisk forskning (Englund, 1986, Goodson, 1993, Östman, 1995,
Molin, 2006) m.fl.
1. Faktabaserad miljöundervisning
Denna tradition tog form under miljöundervisningens framväxt på 1960- och
1970 talet. Den bygger på en tilltro till vetenskap som lösningar på människors problem. Miljöproblem ses därför i första hand som ett kunskapsproblem som åtgärdas med mer forskning och information till allmänheten.
Fokus i undervisningen ligger på att förmedla tillrättalagda vetenskapliga
fakta och begrepp. Utifrån dessa förmodat objektiva fakta förväntas eleverna
ta ställning och handla (Öhman & Östman, 2002, s.13). Den demokratiska
processen är därför något som kommer efter utbildningen. En invändning
mot faktabaserad miljöundervisning som grund för hållbar utveckling menar
Johan Öhman (Öhman, 2008, s. 19) är att värdeaspekterna saknas i denna
tradition.
Den faktabaserade undervisningstraditionen grundar sig i en undervisningsfilosofi som benämns essentialism. Tomas Englund beskriver essentialism som en rörelse som argumenterar för att skolans läroplan ska baseras på
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grunderna i de vetenskapliga disciplinerna och att undervisningen huvudsakligen ska förmedla ämnets basfärdigheter och baskunskaper (Englund, 1986,
s. 239).
Det finns också samband mellan den faktabaserade undervisningstraditionen och positivistisk miljödidaktisk forskning. Båda har en objektivistisk
kunskapssyn och betraktar miljöproblematiken som en kunskapsfråga. Den
positivistiska miljödidaktiska forskningen är främst inriktad på mätning och
beskrivning av undervisningens effekter vad gäller vetenskapliga begrepp
och modeller (Öhman, 2003a, s. 106). Johan Öhman hävdar också att i den
faktabaserande undervisningstraditionen och i den positivistiska miljödidaktiska forskningen tas sambanden mellan kunskaper, attityder och beteenden
de s.k. KAB-sambanden för givna (Öhman, 2003a, s. 103).
2. Normerande miljöundervisning
Under 1980-talet utmanades den traditionella synen på miljöfrågor och på
miljöundervisning. Detta syns bland annat i skolans styrdokument, och i
samhällsdebatten. Denna nya miljöundervisningstradition, normerande miljöundervisning, karakteriseras av en betoning på värdefrågor. Särskilt betonas kopplingen mellan att ta miljömoraliska ställningstaganden och kunskapsbaserad argumentation. Miljöproblemen betraktas som en konflikt mellan människan och naturen, och för att lösa detta måste människan inrätta sitt
liv och samhället efter den vetenskapliga kunskapen om naturen (Öhman &
Östman, 2002, s.14). I undervisningen läggs en stor vikt på att ha elevernas
erfarenheter och föreställningar som utgångspunkt. Både stor vikt vid att ha
en innehållslig kärna av vetenskapliga fakta och betoning på elevaktiva och
problemlösande arbetssätt är utmärkande för denna undervisningstradition.
Den demokratiska processen är därför något som kommer före genomförandet av utbildningen. Detta menar Johan Öhman (2008, s. 20) innebär att det
finns risk att utbildningen blir ett politiskt verktyg för att skapa ett förutbestämt samhälle.
Den normerande undervisningstraditionen grundar sig i en undervisningsfilosofi som är en blandning mellan essentialism och progressivism. Progressivism som utbildningsfilosofi har ett nära samband med den pragmatiske
filosofen John Dewey (Englund, 2005, s. 229). Dewey ansåg att individen
utvecklas genom att eleven lär känna sin omgivning genom praktiska övningar. Tomas Englund (2005, s. 235) skriver att progressivismen som utbildningsfilosofi i grunden var en kritik av ett formalistiskt utbildningsideal
med ett förutbestämt innehåll, och intog en öppnare attityd till innehållet
genom att i hög grad utgå från barnets intresse och förespråkar exempelvis
metodik för undersökande arbetssätt.
Undervisningen är normativ eftersom dess syfte är att utveckla vissa bestämda (miljövänliga) attityder och beteenden hos eleverna. Den tolkande
och senare positivistiska miljödidaktiska forskningen är främst inriktad på
analyser av sambandet mellan kunskap, attityder och värderingar. KAB25

sambanden problematiseras vilket gör att både lärandets process och resultat
är av intresse (Öhman, 2003b, s. 104).
3. Undervisning om hållbar utveckling
Denna tradition kan sägas vara en utveckling av normerande miljöundervisning. Arbetet med Agenda 21 och debatten om ekonomisk globalisering
anses ha påverkat utvecklingen av denna tradition. Här handlar miljöfrågor
om konflikter mellan olika mänskliga intressen, och miljöproblemen betraktas som sociala konstruktioner. Miljöfrågorna utvidgas betydligt och ses som
förknippade med hela samhällsutvecklingen. Miljöbegreppet har till stor del
blivit ersatt av begreppet hållbar utveckling med ekologiska, ekonomiska
och sociala dimensioner. Detta sätter de demokratiska processerna i fokus
och dessa processer blir en integrerad del i undervisningen (Öhman &
Östman, 2002, s.14). Undervisningen i denna tradition har många olika arbetssätt beroende på momentets karaktär och problem. Samtal där olika uppfattningar lyfts fram och diskuteras är en viktig del. I traditionen undervisning om hållbar utveckling finns en strävan till att ge utrymme för olika vetenskapliga uppfattningar och erfarenhetsbaserade, moraliska och estetiska
aspekter. Johan Öhman är en av de forskare som genomförde kartläggningen, och han sätter likhetstecken mellan traditionen undervisning om hållbar
utveckling och en pluralistisk tradition i miljöundervisning (Öhman, 2008, s.
19).
Traditionen undervisning om hållbar utveckling grundar sig i en undervisningsfilosofi som benämns rekonstruktivism. Tomas Englund menar att
ursprunget till rekonstruktivismen kan spåras tillbaka till progressivismen
(Englund, 1986, s. 238). Enligt Leif Östman menar rekonstruktionister att
målsättningen måste vara avgörande för valet av undervisningsinnehållet,
och frångår därmed essentialismens uppfattning att skolämnena är minivarianter av moderdisciplinerna (Östman, 1995, s.46). Syftet med undervisningen enligt en rekonstruktivistisk undervisningsfilosofi är att eleverna efter
hand ska lära sig att kritiskt värdera olika alternativ (Sandell et al., 2003, s.
132). Rekonstruktionism framhäver att eleverna, skolan och utbildningen
formas av sociala och kulturella krafter (Stensmo, 2002, s. 223).
Johan Öhman menar (2006b, s. 150) att ett pluralistiskt förhållningssätt
ofta är förknippat med att man lägger tonvikt på undervisningens demokratiska uppdrag, och åsikten att EE eller ESD ska understödja fri åsiktsbildning
och förstärka elevers kompetens till handling. Detta medför, menar Johan
Öhman, att en viktig aspekt på en pluralistisk utbildningsverksamhet är en
granskning och utvärdering av olika åsikter om miljöfrågor och hållbar utveckling. Parallellt med denna demokratidebatt pågår också en debatt inom
EE eller ESD där det finns flera inlägg som ifrågasätter naturvetenskapens
objektivitetsideal (Öhman, 2006b, s. 151).
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Arbetssättet inom den pluralistiska undervisningsdiskussionen kritiseras
ofta för att det är tidskrävande och att eleverna på grund av detta inte hinner
skaffa sig gedigna kunskaper. Det finns dock forskning som visar att när
elever aktivt får använda sina kunskaper i argumentation i samtal och texter
kan deras kunskaper bli både djupare och mer nyanserade (Mercer, 2008).
Författarna till boken Miljödidaktik framhåller att det är viktigt att beakta
att beskrivningarna av de tre traditionerna är förenklade och renodlade för att
bli tydliga. I praktiken består undervisningen alltid av en blandning av olika
perspektiv, men författarna hävdar att de flesta lärare huvudsakligen håller
sig inom en tradition (Sandell et al., 2003, s. 133). De påpekar också att miljöundervisningstraditionerna kan betraktas som idealtyper, och att poängen
med detta är att de ger oss tankeredskap som kan användas när vi diskuterar
miljöundervisning.

Figur 1. Schematisk beskrivning av några aspekter på miljöundervisningstraditioner
(Skolverket 2002, Öhman 2008 sid. 19-21).

Under 1990-talet förändrades miljöpolitiken i Sverige genom att hållbar
utveckling blev ett övergripande mål. Det innebär bland annat att det inte
längre är miljösektorn som ensam ska stå för genomförandet av miljöpolitiken utan att alla samhällssektorer ska medverka aktivt (Hilding-Rydevik &
Skantze, 2005, s. 14). Denna förändring i samhället torde vara en bidragande
orsak till att miljöundervisningen i skolorna förändrats både till innehåll och
till form.
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4. Begreppen miljö och hållbar utveckling

Undervisningsinnehållet i de internationella skolutbyten som studeras i denna undersökning handlar till stor del om miljöfrågor och hållbar utveckling. I
det här kapitlet avhandlas dessa begrepp som en grund till en diskussion om
utfallet av de internationella skolutbyten som undersökts. Kapitlet inleds
med att behandla begreppen miljö respektive hållbar utveckling. Därefter
följer en beskrivning av olika syn på miljö som lärare har att förhålla sig till i
sin undervisning om miljöfrågor.

Miljö
Då miljöfrågor diskuteras i samhällsdebatten och i undervisningen handlar
det nästan uteslutande om miljöproblem. För att definiera vad som menas
med miljöproblem, måste man först definiera vad termerna miljö och problem står för.
I vid bemärkelse avses med miljö vanligen omgivning eller omgivande
förhållanden. I miljöundervisning studeras förhållandet mellan omgivningen
och organismerna. En precisering av begreppet miljö som är tillämplig inom
samhällsvetenskap är följande definition: ”Miljö är den del av naturen, där
människor vistas och som påverkas av mänsklig aktivitet” Lundgren och
Sundqvist (2003, s. 33). En sådan definition innebär att miljö till skillnad
från natur förutsätter människor. Inom miljöforskning innebär alltid ordet
miljö att människan är inblandad.
Postmoderna forskare betraktar ofta naturen som en konstruktion som aldrig har varit ofördärvad, utan hävdar uppfattningen av naturen beror alltid på
kulturella samband i samhället och på teknologi (Luke, 1997, s. 1375).
Även om man ser på naturen mer materiellt är den i stor omfattning påverkad av människan. Det innebär att mycket av det vi betraktar som natur är
i själva verket modifierad natur. Ett stadslandskap upplevs sällan som natur,
men är ändå livsmiljö för en stor mängd organismer utöver människan. Parker, grönområden och trädgårdar upplevs som mer naturlik, men är också
kraftigt modifierad natur. Skogar upplevs vanligen som natur, men nästan all
skog på jorden är påverkad av människan. Påverkan sker både direkt genom
avverkning och markbearbetning, men också genom att människan sprider
organismer mellan olika delar av världen, och att olika kemiska ämnen på-
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verkar. De antropogena effekterna betraktas i allmänhet som något som tillhör de senaste 200 åren, men det finns forskare som menar att stora antropogena effekter kom redan i samband med att människan började odla för 8000
år sedan (Ruddiman, 2003). Amazonas, jordens största regnskog, betraktas
vanligen som ren natur som håller på att förstöras av människans ingrepp.
Ny arkeologisk forskning visar dock att det i Amazonas förekommit ett omfattande och ekologiskt hållbart jordbruk innan européerna erövrade området
under 1500-talet, med massdöd bland indianerna som följd (Heckenberger &
Neves, 2009, Heckenberger, 2009). Låt oss återknyta till definitionen ”Miljö
är den del av naturen, där människor vistas och som påverkas av mänsklig
aktivitet” Lundgren och Sundqvist (2003, s. 33). Eftersom praktiskt taget allt
som vi kallar natur är påverkat av människan innebär det att det idag inte
finns någon egentlig skillnad mellan vad natur och miljö är om man använder ovanstående definition på miljö. Dock är graden av hur människan påverkar naturen väldigt varierande vilket ändå gör det relevant att skilja på
begreppen natur och miljö. Ett liknande sätt att definiera miljö är att det utgör gränssnittet mellan natur och samhälle (Sund, 2008a, s. 26).
Ovan har begreppet miljö definierats, men även ordet problem måste definieras för att förstå vad miljöproblem är. Lundgren och Sundqvist (2003, s.
35) menar att det som skiljer ett problem från en förändring är att problem
definieras som att en ny situation uppstått som ett icke önskvärt tillstånd
eller risk för att ett icke önskvärt tillstånd uppstår i framtiden. Vad detta icke
önskvärda tillstånd är innebär en värdering. Lundgren och Sundqvist menar
att problemformulerandet har en ideologisk aspekt och en maktaspekt, och
att det utgör en del av den pågående intressekampen och striden om makten i
samhället (2003, s. 37). Lundgren och Sundqvist förordar att beteckningen
miljöproblem ska förbehållas sådana företeelser och tillstånd i naturen som
uppfattas som problem för människan på grund av människan (2003, s. 38).
Man kan också utrycka det att miljöproblem handlar om förändringar till
följd av vårt utnyttjande av naturen som skapar en konflikt med andra värden
och intressen (Sandell et al., 2003, s. 181). Miljöfrågor och därmed miljöundervisning handlar dock bara inte om de skador som människor orsakar naturen, utan minst lika viktigt är frågor om hur naturen kan användas för att
försörja människor utan att allvarliga problem uppstår.
En viktig aspekt på miljöproblem är att de är geografiskt lokaliserade. Exempel på hur miljöproblem är lokaliserade och avgränsade i rummet är problem som har med dricksvatten. Vattensystem slutar inte vid av människan
skapade gränser. Detta innebär att människor från olika nationer delar på
samma vattenresurser. Därför räcker det inte med att bara förstå vattenanvändning ur ett lokalt perspektiv, utan det krävs också ett internationellt perspektiv.
Eftersom tillgång till rent vatten är av avgörande betydelse har det tillkommit en mängd lagbestämmelser och internationella överenskommelser
om vatten. Inom EU finns sedan 2000 ramdirektivet för vatten (Vattendirek29

tivet) att allt vatten ska ha nått god status 2015 samtidigt som inga försämringar godtas. Den svenska lagstiftningen om vattenresursfrågor innefattas
sedan 1999 av Miljöbalken som är ramlag för miljöområdet. Genom Vattenförvaltningsförordningen har EU:s vattendirektiv införts i svensk lagstiftning. En grundläggande princip i Vattendirektivet är ett helhetstänkande där
nyckelbegreppet avrinningsområde understryker att vattensystem inte slutar
vid av människan skapade gränser.
Människor fungerar också som spridare av miljöproblem mellan olika
områden och det finns t.ex. finns det flera rapporter om hur miljögifter har
spridits till avlägset belägna delar av Arktis (Martin et al., 2003).
Miljöforskning har sitt ursprung inom naturvetenskapen, men humanvetenskap (samhällsvetenskap, humaniora och juridik) håller på att få en allt
större roll i denna forskning. För svenskt vidkommande framgår sådana förändringar i bl.a. de båda rapporterna Miljöns mänskliga dimension: en studie
av humanistisk och samhällsvetenskaplig miljöforskning (Lundgren et al.,
2002) och Mobilising Swedish Social Science Research on Sustainability –
an Evaluation of Swedish Social Science Research on Sustainability
(Formas, 2010). Ur detta samhällsvetenskapliga perspektiv är människan,
och människans förhållande till naturen central. Miljöproblem ses som något
som skapas av människors handlande som en konsekvens av detta blir lösningar på miljöproblem inriktade på människors tankar, känslor, beteenden
och handlingar.

Hållbar utveckling
Då miljöfrågor diskuteras i samhällsdebatten används ofta begreppet hållbar
utveckling. Begreppet hållbar utveckling började användas i början av 1970talet och blev allmänt känt med FN- rapporten En gemensam framtid. Rapportens definition lyder:
”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Brundtland & Hägerhäll, 1988, s. 57)

Redan i FN-rapporten diskuteras olika synsätt på vad hållbar utveckling är,
och de tre aspekterna en hållbar ekonomi, ekologisk hållbarhet och social
hållbarhet finns med. Enligt den brittiske statsvetaren Andrew Dobson
(1996) fanns det 1996 mer än 300 olika definitioner på hållbar utveckling.
En förklaring till förekomsten av de många olika synsätten på hållbar utveckling ger Johan Öhman då han skriver att nuvarande generationers verksamhet alltid har haft inverkan på kommande generationers miljö och förutsättningar, vilket medför att det är nödvändigt att göra kompromisser mellan
nuvarande önskemål och kommande behov (Öhman, 2008, s.11). Johan Öh-
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man skriver vidare att frågor om hållbarhet innefattar konflikter mellan olika
värderingar, ideologier, prioriteringar och strategier som inte är möjliga att
avgöra genom att endast hänvisa till vetenskapliga resultat. Det kan därför
råda enighet om en del fakta, men analysen av dessa fakta av sätten att värdera konsekvenser av olika mätningar kan variera beroende på sammanhang
och personliga perspektiv (Öhman, 2008, s.11).
De olika definitionerna på hållbar utveckling skiljer med avseende på
uppfattning om vilka behov människan har, vad som anses måste upprätthållas och vilken tidsaspekt man har. Det finns stora svårigheter att klargöra
innebörden av begreppet hållbar utveckling, både rent begreppsmässigt, men
också på grund av den mängd olika engagemang med olika substantiella
intressen som försöker muta in sina anspråk i den hållbara utvecklingens
territorium. Vissa menar dock att den stora variationen om begreppets innebörd inte innebär att betydelsen av hållbar utveckling ska avfärdas, utan att
det är vanligt att viktiga begrepp omtvistats politiskt, och drar en parallell
med demokratibegreppet (Dryzek, 2005, s. 147). Den ökade användningen
av begreppet hållbar utveckling speglar också att miljöfrågorna alltmer har
blivit en viktig del i samhällsdebatten.
Det föreligger även oklarheter mellan begreppen hållbar utveckling och
hållbarhet. Scott och Gough (2004, s.1) skriver att litteraturen gör en tydlig
åtskillnad mellan dessa och att Världskommissionen (World Commission on
Environment and Development, 1987) såg hållbar utveckling som en
process, medan Hamm och Muttagi (1998) hävdar att målet med hållbarhet
är ”en kapacitet hos människor att kontinuerligt anpassa sig till naturen
genom social organisering” (min översättning). Scott och Gough formulerar
utifrån detta att hållbar utveckling, för dem, innebär en lärandeprocess
genom vilken vi kan, om vi väljer så, lära oss att skapa en kapacitet för att
leva mer hållbart (Scott & Gough, 2004, s.1).
Innehållsdidaktiskt kan det vara svårt för lärare att veta vad själva
kunskapsinnehållet om hållbar utveckling är, och begreppet hållbar
utveckling kan vara problematiskt och svårhanterligt i utbildningssituationer
(Hansson, 2000, Jonsson, 2007, Axelsson, 1997, Björneloo, 2007). Utifrån
min erfarenhet som lärare är hållbar utveckling ett begrepp som är svårt för
elever att förstå. En styrka är dock enligt min erfarenhet att begreppet
hållbarhet illustrerar den komplexititet som finns i allt samarbete mellan
människor.
Exempel på forskning som berör miljöfrågor men som utgår från
samhällsproblem är den forskning som Elinor Ostrom bedrivit om
användandet av gemensamma resurspoler, (common-pool resources, CPR)
och som finns redovisat i boken, Allmänningen som samhällsinstitution
(Ostrom, 1990/2009). Ostrom anser att vad man kan observera i världen är
att varken staten eller marknaden entydigt lyckas få enskilda människor att
utnyttja naturliga resurssystem på något långsiktigt produktivt sätt (ibid. sid
19).
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Det finns vitt skilda uppfattningar om miljöfrågor. Sådana olika synsätt
kan beskrivas som olika miljöpolitiska diskurser. Dessa utövar ett specifikt
inflytande på miljöpolitiken, och det leder till att då lärare undervisar om
miljöfrågor måste de förhålla sig till sådana på ett eller annat sätt. Nedan
görs en översiktlig kategorisering av sådana diskurser. Kategoriseringar kan
göras ur flera olika perspektiv. Den kategorisering som görs här är för att
visa fram den mångfald av olika perspektiv som finns inom miljöområdet.

Miljöpolitiska diskurser
Ett sätt att systematisera olika perspektiv är att använda sig av diskursbegreppet. Med diskurs i dagligt tal avses samtal eller diskussion, medan det i
filosofiska sammanhang betecknar en helhet av sammanhängande uttryck,
utsagor och begrepp. Den som gjorde diskursbegreppet känt var den franske
filosofen Michel Foucault (Bergström & Boréus, 2005, s.225). Foucault
hävdar att diskurser sätter gränser för vad som är tillåtet att säga och vad
som kan vara objekt för kunskap och vad som kan accepteras som kunskap
(Waitt, 2005, s.170). Ett vanligt sätt att definiera diskurs är att säga att ”en
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av
världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7).
Miljöfrågor är sällan väl avgränsade utan uppvisar sinsemellan många
komplicerade samband. Komplexiteten har sin grund i det stora antal och
den stora variation av faktorer som interagerar. Om denna komplexitet skriver den australiensiske statsvetaren John S. Dryzek följande.
When human decision systems (be they individuals, or collective bodies such
as governments) confront environmental problems, they are confronted with
two orders of complexity. Ecosystems are complex, and our knowledge of
them is limited, as the biological scientists who study them are the first to
admit. Human social systems are complex too, which is why there is so much
work for the ever-growing number of social scientists who study them. Environmental problems by definition are found at the intersection of ecosystems
and human social systems, so one should expect them to be doubly complex.
(Dryzek, 2005, s. 8-9)

John S. Dryzek skriver vidare att ju mer komplext ett tillstånd är, desto fler
möjliga perspektiv kan man lägga på det. Detta medför följaktligen att det
antal perspektiv som går att lägga på miljöproblemen har ökat sedan 1960talet. I undervisning om miljö finns det en mängd olika perspektiv att förhålla sig till. Som en grund till att föra en diskussion om lärares arbete med
miljöfrågor redovisas här en klassificering av sådana perspektiv.
I boken The Politics of the Earth (Dryzek, 2005) gör John Dryzek en systematisering av olika miljöpolitiska perspektiv genom att dela in dem i olika
diskurser. Han definierar en diskurs som ett gemensamt sätt att uppfatta
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världen (Dryzek, 2005, s. 9). I språket finns inbäddat bitar av information
och genom att lägga samman dem framträder sammanhängande beskrivningar eller värderingar. Till skillnad från Foucault och många av hans efterföljare menar Dryzek att diskurser inte är ogenomträngliga, och att det kan
finnas fler än en diskurs i taget som är dominerande på en plats (Dryzek,
2005, s.22). Då Dryzek behandlar miljöfrågor betraktar han variationen som
finns i miljöpolitiska diskurser (environmental discourses) som viktiga, och
att miljövård (environmentalism) består av olika diskurser som både kompletterar varandra och konkurrerar med varandra.
Det finns flera andra sätt att systematisera miljöfrågor än den klassificering som Dryzek gjort. En anledning till att jag här valt att utgå från John S.
Dryzeks klassificering är dels att han redogör för och systematiserar en stor
mängd olika inriktningar inom miljödebatten och att han utförligt redovisat
grunderna till denna indelning. Den redogörelse som görs här är dock inte
endast ett referat, utan framställningen är kompletterad med stoff hämtad
från andra författare och med egna kommentarer. Beskrivningen av de miljöpolitiska diskurserna är inriktad på vad som är utmärkande för respektive
diskurs, och det är dessa huvuddrag i diskurserna som används i min diskussion om miljöundervisning. En viktig del i skildringen är att lyfta fram hur
miljödebatten har förändrats över tid både genom att det är olika frågor som
har haft fokus, och att antalet frågor har utökats. Grunddragen i alla beskrivningar nedan är hämtade från Dryzeks bok om miljöpolitiska diskurser
(Dryzek, 2005). Där egna kommentarer gjorts eller och där andra författares
kommentarer använts för att få en vidare belysning framgår det i texten.
Miljöpolitiska diskurser menar Dryzek måste ta avstånd från industrialismens villkor och dessa avståndstaganden kan antingen vara reformistiska
eller radikala. En ytterligare dimension menar Dryzek är att avståndstaganden antingen är triviala eller uppfinningsrika. Triviala avståndstaganden
innebär att det politiskt - ekonomiska fältet tas för givet och att miljöproblem
kräver åtgärder men inte samhällsförändringar. Uppfinningsrika avståndstaganden däremot strävar efter att förändra förutsättningarna i samhället
(Dryzek, 2005, s. 14).
Påståendet att jordens resurser är begränsade och att det krävs en stor
mängd olika drastiska åtgärder för att rädda jorden från undergång ligger till
grund för en radikal diskurs, här benämnd survivalism, om att globala begränsningar behövs. Erkännandet av att det finns ekologiska problem, och att
dessa är behandlingsbara i det existerande samhället ligger till grund för de
problemlösande diskurserna. Uppfinningsrika försök att lösa upp konflikter
mellan ekologiska och ekonomiska värden ligger till grund för diskurser med
strävan till hållbarhet. Förkastande av grundstrukturerna i konsumtionssamhället och sätt att kraftigt förändra sättet att se på miljön bildar en bas för
diskurser inom Grön radikalism.
I sin formulering av miljöpolitiska diskurser liknar Dryzek diskurserna
med handlingen i olika berättelser och använder en checklista bestående av
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fyra frågeställningar. 1) Vilka huvuddrag har diskursen? 2) Vilka antaganden
om naturen gör diskursen? 3) Vilka är bärare (agenter) av diskursen och
vilka är deras motiv? 4) Vilka är diskursens viktigaste metaforer och retoriska uttryck? Dryzek identifierar nio olika miljöpolitiska diskurser som han
delar in i fyra olika delar:
Tabell 1. Miljöpolitiska diskurser enligt John Z. Dryzek, The Politics of the Earth
(2005)
Globala begränsningar och förnekande av begränsningar
Survivalism (Överlevnadsstrategier)
Prometisk reaktion
Problemlösande diskurser
Administrativ rationalism
Demokratisk pragmatism
Ekonomisk rationalism
Strävan efter hållbarhet
Hållbar utveckling
Ekologisk modernisering
Grön radikalism
Förändring av det gröna medvetandet
Grön politisk radikalism

I följande text redogörs för de olika diskurserna, och redogörelsen avslutas
med att presentera en utförligare sammanställning i tabellform.

Globala begränsningar och förnekande av begränsningar
När miljö i slutet av 1960-talet började ingå i den politiska dagordningens
huvudfrågor, var det de globala problemen som fick allmän uppmärksamhet.
För första gången i historien fanns då fotografier på jorden från rymden,
vilket gjorde det möjligt att föreställa sig jorden som en ensam levande
vacker och känslig planet i en ofruktbar tom rymd. Detta skapade förutsättningar och behov för en politik för hela planeten. Miljöproblem kom snart att
innefatta hot mot livet på jorden, och då speciellt det mänskliga livet. Detta
gav direkt upphov till motreaktioner från försvarare av den industriella ekonomin. Dessa försvarare menade att människan karakteriseras av obegränsad
påhittighet, symboliserad i den grekiska mytologin av de framsteg som blev
möjliga av att Prometheus stal elden från gudarna.
Motsättningarna mellan survivalisterna som betraktar jorden som en begränsad resurs och dess motståndare som förnekar existensen av begränsningar är enligt Dryzek något som fortgår. Andra menar dock att konflikterna mellan de synsätt som är utmärkande för survivalister och deras motståndare till stora delar tillhör en gången tid (Öst, 2007, s. 47). Dagens mil-
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jödebatt är mycket mer mångskiftande och inte präglad av stark dikotomi
mellan motsatta synsätt. Thomas Öst hävdar till skillnad från Dryzek att
survivalism och reaktionen mot detta inte utgör diskurser som utövar specifikt inflytande över samtida miljöpolitik och att det är svårt att finna agenter
som ”tror” på den ena eller andra polen (Öst, 2007, s. 48). Utgångspunkten
att det finns två diametralt motsatta ståndpunkter i miljödebatten är dock
enligt min uppfattning pedagogiskt intressant. Nedan beskrivs dessa två ytterligheter, survivalism och invändningen mot detta här benämnt Prometisk
reaktion.
Survivalism
Ordet survivalism skulle kunna översättas till överlevnadsstrategier och ordet survivalist till överlevnadsstrateg, men jag finner de orden för klumpiga
och använder därför de lätt försvenskade orden survivalism och survivalist.
Survivalisterna var de som införde undergångsperspektiven i miljövårdsdebatten, vilket medförde att omtanke om miljön inte bara var något önskvärt,
utan också något nödvändigt. Grunden till diskursen är åsikten att människans behov hotar ekosystemens bärkraft, och att vi håller på att tappa kontrollen över vår påverkan. För att förhindra att människan tappar kontrollen
krävs enligt diskursen ytterligt stränga åtgärder. Ett känt exempel på detta är
Garett Hardins omtalade artikel The Tragedy of the Commons (Hardin,
1968).
Diskursen utgår från att resurser som mänskligheten är beroende av är
ändliga och beaktar existensen av ekosystem, men främst som källor till
förnyelsebara resurser som ved, timmer och jord, och som mottagare för
avfall. Diskursen betraktar jordens befolkning som en enda population. De
som företräder denna diskurs utgör enligt Dryzek en elit av experter.
Konflikter om allt från tillgång till konkurrens om det allmänna till kamp
om otillräckliga resurser spelar en viktig del i denna diskurs.
Diskursen om survivalism använder många olika metaforer. De allra viktigaste metaforerna handlar om föreställningen att begränsningarna för livet
på jorden håller på att överskridas, och att en kollaps är förestående. Sådana
metaforer har sin grund i populationsekologiska studier av enkla ekosystem
med en population av en art som växer exponentiellt och sedan kollapsar.
Andra metaforer är att likna planeten jorden med ett rymdskepp och att likna
mänskligheten med en cancersvulst som äter upp jordkroppen.
Prometisk reaktion
Denna diskurs bygger på att det som länge har tagits för givet att jordens
resurser är outtömliga. Detta förgivettagande medförde att diskursen inte
behövde uttryckas, utan det var först i och med att miljöfrågorna på 1960talet fick utrymme i den politiska agendan som diskursen explicit formulerades som en reaktion på survivalisterna. Jag har valt att använda Dryzeks
beteckning, Prometisk reaktion, trots att den blir något klumpig i det svenska
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språket. De som har synsättet att betrakta jordens resurser som outtömliga
och se jorden som ett ymnighetshorn kan kallas cornucopianer eller teknologioptimister, men det som Dryzek menar är en diskurs har han valt att beteckna med namnet Prometisk reaktion för att understryka att människans
bemästrande är signifikant för denna diskurs.
I denna diskurs betraktas naturen endast som ett lager av råvaror och
energi. Resurser är sådant man letar efter och hittar när de behövs (Simon,
1981). Naturresurser betraktas inte som något som naturen skapat, utan de
anses skapade av människans omvandling av materia. Denna materia anser
man i oändlighet kan omvandlas till den energi som behövs. Med hög ekonomisk tillväxt får man tillräckligt mycket energi också till att ta hand om
föroreningar. Att bry sig om miljön anses som lyx, vilket man bara har råd
med när man är tillräckligt rik. Föroreningar ses som materia på fel plats
eller på fel ställe, och att med tillräckligt bra energiteknik kan detta åtgärdas.
Den viktigaste uppfattningen om naturliga samband är att det finns en hierarki där människan och i synnerhet människans fattningsförmåga står över
allt annat. Det andra viktiga sambandet som betraktas som naturlig är konkurrens mellan människor, som i sin tur leder till att nya lösningar skapas.
Alla människor som har vinstintresse kan enligt Dryzek fungera som
agenter för Prometisk reaktion. Vissa inom denna diskurs betraktar befolkningstillväxt som något positivt, medan andra ser det som ett problem. Bland
de senare anser man att världens stora miljöproblem hänger ihop med fattigdom i den tredje världen. Lösningen på detta är att de fattiga blir rika, och
det är lättare ju färre de är.
Diskursen använder mekaniska metaforer, som maskiner som är konstruerade av enkla komponenter eller resurser som skapas av mänskligt kunnande
och energi. Trender som presenteras grafiskt är viktiga retoriska verktyg i
denna diskurs. Kurvor på exempelvis sjunkande råvarupriser, ökad förväntad
livslängd, högre avkastning hos grödor etc. är sådant som lyfts fram vid argumentation hos företrädare inom denna diskurs.

Problemlösande diskurser
Dessa diskurser är inriktade på att människans inverkan på miljön orsakar en
mängd olika problem, som kan åtgärdas med olika slags problemlösande
metoder. Det förekommer dock olika uppfattningar om hur problemlösningar
ska organiseras. De tre viktigaste tillvägagångssätten är att problemlösning
ska styras byråkratiskt, demokratiskt eller av marknaden. Skillnaderna mellan de olika problemlösande diskurserna består till stor del av vilken övergripande samhällsinstans som anses ha störst ansvar för lösning av miljöproblem. Gemensamt är att man betraktar ekologiska problem som hanterbara
inom det industrisamhällets struktur, och att naturen ses om underordnad av
samhällets intressen.
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Administrativ rationalism
Administrativ rationalism strävar efter att organisera vetenskaplig och teknisk expertkunskap i en byråkratisk hierarki som gagnar staten. Liberal kapitalism tas för given, och regeringen har en framträdande roll. Administrationens uppgift är i första hand att vara en rationell förvaltare av klart definierade allmänna intressen. Man vill ha tillgång till de allra bästa experterna
inom de olika områdena. Administratörer och experter har väl definierade
roller i detta centralstyrda byråkratiska system.
Administrativ rationalism har inga större intressen av sambanden mellan
människornas värld och övriga världen, men man förutsätter att naturen rätteligen är underställd människans problemlösning. Inom samhället förutsättes att folk är underställda staten, och att experter och byråkrater har dominerande roller i den statliga administrationen. Politik är oväsentlig för denna
diskurs.
Den samlade statliga administrationen är den viktigaste agenten i den här
diskursen. Målsättningen är helt och hållet att främja samhällets ansvar för
de allmänna intressena. Fastställande av vad som är allmänna intressen betraktas som något tekniskt vilket innebär att de som utför kostnad/nyttaanalyser eller riskbedömningar anses bättre kunna bedöma vad som är i allmänhetens intresse än vad allmänheten själv kan.
Användningen av metaforer är sparsam. Det finns dock metaforer om det
enhetliga och allvetande administrativa sinnet. Miljöproblem betraktas som
tillräckligt viktiga för att få uppmärksamhet, men inte så allvarliga att det
krävs större förändringar av hur samhället är organiserat.
Demokratisk pragmatism
I vår tid har demokrati en viktig roll, och det blir alltmer förlegat för någon
att utge sig för att vara något annat än demokrat. Därför är det svårt att bekänna sig till en tro på byråkrati och administrativ rationalism. Diskursen
demokratisk pragmatism handlar om demokrati som problemlösare på ett
sätt som är förenligt med grunderna för liberal kapitalism. Det är också denna slags demokrati, som är dominerande i världen, särskilt efter att trovärdigheten för marxistiska alternativ allvarligt skadades vid kommunistregimernas fall 1989. Det existerar dock andra demokratiska diskurser, där
grunderna för liberal kapitalism utmanas. Sådana beskrivs längre fram i kapitlet.
Ordet pragmatism har här två olika betydelser. I vardagsspråk betyder det
en praktisk realistisk syn på världen till skillnad från verklighetsfrämmande
idealism. Den andra betydelsen av pragmatism är en filosofisk inriktning
vars främsta representanter är de amerikanska filosoferna William James,
Charles Pierce och John Dewey. I pragmatisk filosofi handlar livet om att
lösa olika problem i en osäker värld. De mest rationella sätten att lösa problem både i vardagen och i vetenskap inkluderar lärande genom experiment.
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Den relevanta kunskapen för problemlösning ska inte ligga hos enstaka experter eller i en centraliserad struktur, utan det är viktigt att samarbete där
många olika människor med olika perspektiv får delta.
I likhet med administrativ rationalism har naturen en roll som är underordnad människans problemlösning. I demokratisk pragmatism är det viktigt
med jämlika medborgare i samhället. Alla medborgare har rätt att komma
med synpunkter. Politiska relationer ses som interaktiva och betydligt mer
komplicerade än i en byråkratisk hierarki. Processen är en blandning av konkurrens och samarbete.
Många olika människor kan vara agenter för demokratisk pragmatism.
Det kan vara enstaka medborgare, politiska aktivister, företag, fackföreningar och statliga myndigheter. Motiven hos agenterna är varierande och är en
blandning mellan egna intressen och olika uppfattningar.
En viktig metafor hämtad från fysiken är att betrakta politiken som en resultant av krafter som verkar från olika riktningar. Ytterligare en metafor är
termostaten som sätts igång om det blir för varmt eller för kallt. Förorättade
medborgare och grupper ges möjligheter att agera då de upplever att miljön
missbrukas. Även nätverk är en viktig metafor och paralleller dras mellan
information i nätverk och nätverk för politiska beslutsprocesser.
Ekonomisk rationalism
De ekonomiska perspektiven på den offentliga politiken är under de senaste
decennierna framträdande. Benämningarna på de ekonomiska perspektiven
skiljer sig mellan olika platser, marknadsliberalism, klassisk liberalism, neoliberalism och marknadskonservatism.
En grundläggande idé är att det privata ägandet är positivt eftersom människor har större benägenhet att ta hand om sina egna ägodelar än det som
tillhör det allmänna. Fundamentalt är att människan förutsätts agera strikt
ekonomiskt som konsument eller producent. Marknaden, priser och egendom har stor betydelse. Synen på staten är oklar eftersom man hyllar att det
är den fria marknaden som styr, men samtidigt har behov av regler och lagstiftning. Medborgarna har ingen viktig roll. Inte heller miljön i sig har någon viktig betydelse, utan den ses främst som något där människors beslut
inverkar på andra människor till exempel genom föroreningar.
Ekonomisk rationalism förutsätter att grundläggande relationer mellan individer och kollektiva aktörer bygger på konkurrens. I likhet med administrativ rationalism har man stor tilltro till experter. Det är experter som ska ha
befogenhet att införa lämpliga villkor för privat ägande eller utforma gröna
skatter. Miljöproblemens lösning utgörs av att ekonomiska värden sätts på
naturen och dess tillgångar.
De viktigaste agenterna för ekonomisk rationalism är den s.k. Homo economicus som drivs av materiellt egenintresse och handlar rationellt därefter.
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Även offentliga förvaltningar som arbetar för allmänintressen kan verka som
agenter.
I likhet med Prometisk reaktion använder diskursen mekaniska metaforer.
Samhället betraktas som en maskin vars produkter tillgodoser människans
behov och önskemål. Maskinen behöver dock ibland byggas om för att anpassas till nya regler. En viktig del i retoriken är att stigmatisera makt och
kontroll. Ytterligare ett effektivt retoriskt knep är användningen av ordet fri,
särskilt då i sammansättningen fri marknad. Stor genomslagskraft har också
användningen av skräckhistorier om stelbent offentlig administration som
lägger krokben på den fria företagsamheten.

Strävan efter hållbarhet
De problemlösande diskurserna som jag kortfattat redogjort för ovan innebär
inte några genomgripande omstruktureringar för att lösa miljöproblem. Det
Dryzek benämner strävan efter hållbarhet innebär i motsats till de problemlösande diskurserna att mer eller mindre djupgående omställningar av samhället. Omställningarna innebär inte ett grundläggande systemskifte bort från
dagens marknadsekonomiska system utan det viktigaste är att miljöhänsyn
integreras i det ekonomiska och politiska livet. Dryzek identifierar två besläktade diskurser som han benämner hållbar utveckling respektive ekologisk modernisering. Observera att den av Dryzek identifierade och benämnda diskursen hållbar utveckling inte är liktydigt med den begreppsförklaring
av hållbar utveckling som jag gjorde tidigare i detta kapitel.
Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling har en stor spridning och används av alla i miljödebatten. Dryzek hävdar att hållbar utveckling är en diskurs och han skriver att sedan Brundlandtskommissionen 1987 (World Commission on
Environment and Development, 1987) gav ut sin rapport är hållbar utveckling enligt mångas mening den dominerande globala diskursen om miljö
(Dryzek, 2005, s. 145). Med hänvisning till att begreppet hållbar utveckling
används av alla möjliga i i miljödebatten förhåller jag mig kritisk till att betrakta hållbar utveckling som en egen diskurs. Men trots denna invändning
finner jag det adekvat att redogöra för Dryzeks diskursanalys av hållbar utveckling.
Diskursen Hållbar utveckling respekterar ekologiska begränsningar, men
om man väljer rätt politiska steg kan den ekonomiska tillväxten fortsätta
oavbrutet. Den hållbara utvecklingen som diskurs uppstod då många fick
klart för sig det ohållbara i att tillväxten för jordens människor fortsätter på
det sätt som de industrialiserade länderna utvecklats. Hållbar utveckling är
inte bara en strategi för framtiden i utvecklingsländer, utan också för industriländer som måste minska de stora påfrestningar på planeten jorden som
den hittillsvarande ekonomiska tillväxten inneburit.
39

Den hållbara utvecklingens horisont är global, och rättfärdigas i de nuvarande påfrestningar som jordens ekosystem utsätts för. Men till skillnad från
survivalisterna betraktar man också hållbarhet som en viktig fråga på regional och lokal nivå. Diskursens syn på om det finns begränsningar menar
Dryzek är oklar. Den kapitalistiska ekonomin tas för given, men det politiska
systemet tas inte för givet.
Det viktigaste sambandet är att ekonomisk tillväxt, skydd av miljön, rättvis fördelning och långsiktig hållbarhet ömsesidigt förstärker varandra. Dagens värld betraktas inte som hierarkisk, utan det är samarbete som är viktigt. I diskussionen finns dock en hierarki, i och med att människan betraktas
som överordnad naturen.
Hållbar utveckling har en mängd olika agenter på olika nivåer. Många av
agenterna är transnationella både genom internationellt samarbete på regeringsnivå, och genom frivilligorganisationer, NGOs. Även lokalt på gräsrotsnivå har hållbar utveckling stor betydelse. På FN:s miljökonferens i Rio de
Janeiro 1992 fick vägen att nå hållbar utveckling namnet Agenda 21 och i
denna efterfrågas ett ökat medborgardeltagande i miljö- och utvecklingsbeslut. Motivationen för hållbar utveckling grundas i omsorg av det allmännas
bästa.
Metaforerna inom hållbar utveckling är organiska och inte mekaniska.
Samhället liknas med organismer som växer och utvecklas. Men växandet
medför inte per automatik en fysisk mognad, utan det krävs en medveten
förädling. Att likna det politiska - ekonomiska systemet med en människa
som blir alltmer känslig, omtänksam och intelligent är en annan använd metafor. Diskursen respekterar naturen, men naturen behandlas ändå huvudsakligen som något som tillhandahåller nyttigheter åt människan. Naturen som
kapital är en annan metafor, där naturens lager kräver respekt och omsorg
eftersom det bara delvis är utbytbart mot pengar. Namnet hållbar utveckling
är i sig själv en metafor som ger uttryck för framsteg. Hållbar utveckling
innebär också en retorisk hoppfullhet där det är möjligt att ha ekonomisk
tillväxt, miljöskydd och social rättvisa samtidigt.
Dryzeks val att namnge en miljöpolitisk diskurs för Hållbar utveckling
uppfattar jag som problematisk eftersom begreppet hållbar utveckling ofta
också används av företrädare för flera andra av de diskurser som Dryzek
identifierat.
Ekologisk modernisering
Denna diskurs förutsätter mer eller mindre genomgripande reformer i samhället. Det finns likheter mellan hållbar utveckling och ekologisk modernisering. Men ekologisk modernisering är mycket tydligare inriktad på vilka
förändringar det kapitalistiska samhällssystemet är tvunget att genomgå, och
då särskilt västvärldens nationalstater.
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Ekologisk modernisering är också en samhällsvetenskaplig teori
(Spaargaren, 2000, Mol, 1996). Grunden för ekologisk modernisering är att
det kapitalistiska politiska ekonomiska systemet behöver en medveten ombyggnad och ett framsynt handlande så att ekonomisk utveckling och skydd
av miljön kan fortgå tillsammans och förstärka varandra. Ekologisk modernisering har ett systemtänkande, där de komplicerade sambanden mellan
konsumtion, produktion, resursförbrukning och föroreningar beaktas. Naturen ses som en råvarukälla och som en återvinningsapparat för föroreningar.
Ekologisk modernisering förnekar att naturen överraskar oss och kan gäcka
människans försök att använda den. Begränsningar för tillväxt tonas ned.
Existensen av en kapitalistisk politisk ekonomi tas för given. Ekonomisk
omdirigering kräver nödvändigtvis inte att statens roll minskar och att det
internationella samfundet och gräsrötterna får en större roll.
Ekologisk modernisering medför ett partnerskap där regeringar, näringsliv, moderata miljövänner och vetenskapsmän samarbetar om att förändra
den kapitalistiska ekonomin i riktning som tar hänsyn till miljön. Detta partnerskap är antropocentriskt där naturen är underställd människans önskemål
och kalkyler.
De viktigaste agenterna i ekologisk modernisering är som ovan nämnt regeringar, näringsliv, reforminriktade miljövänner och vetenskapsmän. Motivationen är ett allmänintresse att säkra ekonomisk tillväxt och bevarande av
miljön. Både orden ekonomi och ekologi har sitt etymologiska ursprung i det
grekiska ordet oikos som betyder hushåll eller hushållning. En metafor i
ekologisk modernisering är det välstädade hushållet. Detta hushåll är inriktat
på att maximera sitt välbefinnande, men här finns också insikter att minimering av avfall också är ett effektivt sätt att tillgodose behoven. I likhet med
ordet utveckling står ordet modernisering för framsteg. Ekologisk modernisering står också för tillförsikt, och då särskilt för innevånarna i de relativt
välbärgade utvecklade samhällena.
Ekologisk modernisering ter sig vara en diskurs för ingenjörer och bokhållare, men kan också uppfattas som en omstrukturering av politik och ekonomi och inte endast en omställning av industrin.

Grön radikalism
Det finns en mängd olika ideologier, partier, rörelser, grupper och tänkare
som anser att mer radikala förändringar måste ske. Exempel på detta är gröna partier med olika fraktioner, socialekologer, djurrättsaktivister, ekofeminister, djupekologer, ekomarxister, ekosocialister, ekoanarkister, ekologiska
kristna, buddister, taoister, agnostiker, postmodernister och många andra.
Denna stora variation gör det svårt att klassificera grön radikalism. Dryzek
gör en uppdelning i två diskurser där den ena kategorin handlar om att förändra medvetandet, medan den andra kategorin är mer uttryckligt inriktad på
grön politik (Dryzek, 2005, s.181).
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Förändring av grönt medvetande
En väg att förändra världen är genom att ändra människors sätt att tänka. I en
kontext om miljön innefattar det människans uppfattning av världen och
olika nya slag av ekologiskt medvetande. Radikala nya idéer möter radikalt
gamla som att återgå till stenåldern. Bland de inriktningar som hör till denna
diskurs är djupekologi, ekofeminism, bioregionalism, ekologiskt medborgarskap, grön livsstil och ekoteologi. I första upplagan av boken The politics of
the Earth (Dryzek, 1997) benämnde Dryzek den här diskursen för ”grön
romantik” men har i bearbetningen till andra upplagan bytt benämning till
den i svensk översättning benämningen ”förändring av det gröna medvetandet” (Dryzek, 2005).
Diskursen förändring av grönt medvetande har sin grund i hävdande att
industrisamhället skapat en snedvriden verklighetssyn hos människan och att
det krävs en förändrad syn. Existensen av globala ekologiska begränsningar,
och att dessa håller på att överskridas utgör en viktig grund liksom för survivalisterna. Gröna radikaler har dock inte samma auktoritetstro som survivalisterna. Den viktigaste enheten som diskursen vilar på är existensen och
betydelsen av naturen. Detta gäller både den inre naturen i våra tankar, vår
kropp och tro, och den yttre naturen. Viktigt är att mycket av den verksamhet
som industrisamhället bedriver betraktas som något onaturligt. Diskursen har
helt och hållet en idealistisk filosofi.
De naturliga relationerna mellan människorna och naturen betraktas som
störda. Orsaken till störningarna är människan genom bl.a. antropocentrisk
arrogans, patriarki och industriidkares ointresse för naturen. Rationalitet
anses också vara en grund till störningen och speciellt då den instrumentella
rationalitetens dikotoma uppdelning i subjekt och objekt, där det enda subjektet är det mänskliga intellektet. Denna rationalism anser man leder till att
människan blir främmande för naturen med katastrofala följder. Naturen tar
hämnd för denna arrogans genom att tillfoga oss olika miljökatastrofer.
Varje människa med förmåga att skapa sina egna relationer till naturen
och människan kan bli agent för denna diskurs. Det är den enskilda människan som är subjekt och inte kollektiva aktörer som förvaltningar, företag
och andra organisationer som är viktiga. Även naturen själv betraktas som en
agent t.ex. James Lovelocks (Lovelock, 1979) Gaia-hypotes.
Förespråkarna för förändring av grönt medvetande använder mångskiftande biologiska och organiska metaforer. Eftersom diskursen är inriktad på
att förändra människors medvetande innehåller metaforerna ofta maningar
om hur världen ska uppfattas. Argumentering baserad på fakta förekommer,
men passion och vädjan till känslor och personlig intuition har mycket större
utrymme i den retorik som diskursen använder.
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Grön politisk radikalism
Grön radikalism handlar om politiska förändringar av samhällets strukturer
och institutioner såväl som förändring av medvetandet. Dessa politiska förändringar drivs av en mängd olika grupper alltifrån ekoanarkister till parlamentariska partier som ingår i regeringar. Bland de inriktningar som hör till
denna diskurs finns gröna partier, socialekologer, ekomarxister, antiglobaliseringsgrupper och djurrättsaktivister.
Grön politisk radikalism inriktar sig på de mångfacetterade sociala och
ekologiska kriserna som kan lösas endast genom politiskt agerande och
strukturella förändringar.
Den gröna radikalismens angelägenheter är uppbackade av oro för att de
ekologiska begränsningarna håller på att överskridas. Naturen betraktas i
form av invecklade ekosystem vars välbefinnande kräver att människan ingriper. Människorna betraktas som rationella och reflekterande, men inte att
människan för den skull är individer av Homo economicus som enbart är
intresserade av att räkna ut vad som ger bäst utfall för det egna välbefinnandet. Människan betraktas som mycket mer vidsynt där kulturella, sociala,
politiska och ekonomiska strukturer har mycket större betydelse än medvetandet hos den enskilda individen.
Denna diskurs har många olika individer och kollektiva aktörer som agenter. Motivationen för grön radikal politik har många olika dimensioner
med konkurrens och samarbete, våldsam och fredlig, självisk och oegennyttig. Politiken strävar efter att understödja strukturer och politiskt agerande
som frammanar de godartade motiven i respektive par och kontrollera de
mera skamliga motiven.
Förespråkarna för grön politisk radikalism använder organiska metaforer.
Ekologisk jämvikt, där helheten inte kan förstås genom att reducera den till
dess beståndsdelar är ett viktigt inslag i retoriken. Levande system inklusive
mänskliga system är visserligen för närvarande irrationella, men människan
har större förmåga till rationellt samspel med naturen. Grön radikal politik
vädjar i sin retorik inte bara till känslorna utan också till en tro på rationella
framsteg.
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Miljödebatt i förändring
Sedan Dryzek på 1990-talet (Dryzek, 1997) gjorde en indelning av miljöpolitiska diskurser och omarbetade indelningen i början på 2000-talet (Dryzek,
2005) fortsätter miljödebatten att förändras. Markant är att hot om global
uppvärmning har fått större uppmärksamhet. Exempel på detta är att debattörer tar upp och kopplar ihop global uppvärmning med ökad konsumtion och
befolkningsökning (Friedman, 2009). Globala förändringar förs också fram
inom naturvetenskap såsom geomorfologi (Slaymaker et al., 2009), och
många forskare varnar för att flera begränsningar i planeten jordens resurser
är på väg att överskridas (Rockström et al., 2009). I debatten ifrågasätts också tillväxtens betydelse för välfärd (2009, Jackson, 2011).

Miljöpolitiska diskurser – en översikt
De miljöpolitiska diskurser som ovan redogjorts för är ett sätt av flera möjliga att systematisera synen på miljöfrågor. Värdet med att göra en systematisering är främst att få en överblick av ett stort och komplicerat område. Vidare ger en systematisering insikter i vilka komponenter som ingår i den
miljöpolitiska diskussionen och som leder till beslut och verkställande. På
nästa uppslag finns en sammanställning i tabellform över de diskursanalyser
av miljöpolitik som Dryzek redovisat och som redogjorts för ovan.
I undervisning i miljöfrågor måste lärare följa skolans styrdokument, och
det innebär också att läraren behöver en medvetenhet om de olika diskurser
som styr. I avhandlingens avslutande kapitel diskuteras arbetet med miljöfrågor inom internationella skolutbyten och relevans av miljöpolitiska diskurser för denna verksamhet.
Miljöproblem är orsakade av människor och för att lösa miljöproblem
måste människor agera. Det innebär både att det krävs ingående kunskaper
om miljöfrågor och förmåga att kunna värdera olika alternativ. Miljöfrågor
blir därför samhällsproblem. Att begreppet hållbar utveckling används istället för miljö kan ses som en utvidgning till att miljöfrågor ingår i alla samhällets sektorer. Miljöpolitiska diskurser utgör olika syn på hur miljöfrågor
ska hanteras i samhället.
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Tabell 2. Diskursanalys av miljöpolitiska diskurser enligt Dryzek.
Diskurs:
Huvuddrag.
Antaganden
Agenter och deras
om samband i motiv.
naturen.
Survivalism ResurstillHierarki och Eliter: Motivation
gångar är
kontroll.
utifrån att ta uti
ändliga.
med problemet.
Ekosystemen
har en begränsad ekologisk
bärkraft.

Prometisk
reaktion

Administrativ rationalism

Naturen är en
råvara.
Marknader,
Pris, Energi,
Teknologi,
Människor.
Liberal kapitalism. Statlig
administration.
Experter.
Byråkrater.

Demokratisk Liberal kapipragmatism talism.
Medborgare.

Ekonomisk
rationalism

Homo economicus.
Marknader.
Priser. Egendom. Regeringar el. förvaltningar (ej
medborgare).

Metaforer och
retorisk teknik.
Överskridande
och kollaps.
Allmänningar.
Rymdskeppet
jorden.
Cancer.
Bilder av undergång och
botgöring.

Människans
hierarki över
allt annat.
Konkurrens.

Alla som drivs av
materiellt egenintresse.

Mekaniskt.
Trender.

Naturen är
underställd
människans
problemlösning. Människorna är
underordnade
staten.
Experter och
byråkrater har
kontrollen.
Medborgarna
är jämlika.
Medborgarna
är välkoma att
lämna synpunkter.

Experter och
byråkrater.
Allmänhetens
intresse definierat
som det gemensamma.

Blandning av
omtanke och
uppmuntran.
Administrationens perspektiv.

Konkurens.
Hierarki som
bygger på
expertis. Naturen är underordnad.

Många olika.
Motivationen
utgör en blandning mellan egna
intressen och olika
uppfattningar.

Policy som
resultant av
olika krafter.
Policy som
vetenskapliga
experiment.
Termostat.
Nätverk.
Homo economicus Mekaniskt.
egna intressen.
Stigmatiserar
Regeringsföreträ- administrativ
dare måste få
styrning.
motivation utifrån Frihet.
allmänintressen.
Skräckhistorier.
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Diskurs:

Huvuddrag

Hållbar
utveckling

Bygger på
sociala och
ekologiska
system och
nätverk.
Kapitalistiskt
ekonomiskt
system.
Ambivalens
till begränsningar.
Komplexa
system.
Naturen som
renare av
utsläpp.
Kapitalistiskt
ekonomiskt
system.
Staten.

Ekologisk
modernisering

Förändring
av grönt
medvetande

Globala begränsningar.
Naturen.
Onaturliga
handlingar.
Idéer.

Grön
politisk
radikalism

Globala begränsningar.
Naturen som
komplext
system. Människor är
rationella.
Sociala, ekonomiska och
politiska
strukturer.
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Antaganden
om samband i
naturen
Samarbete.
Naturen är
underordnad
människan.
Ekonomisk
tillväxt.
Skydd av
miljön. Fördelning och
långsiktig
hållbarhet.
Partnerskap
mellan offentlig förvaltning. Näringsliv. Miljövårdare och vetenskapsmän.
Naturen är
underordnad
människan.
Skydd av
miljön och
välfärd går
hand i hand.
Naturliga
relationer
mellan människor och
naturen har
skadats. Naturen och människan är
likställda.
Jämlikhet
mellan människor (folk).
Komplexa
samband
mellan människor och
natur.

Agenter och deras Metaforer och
motiv
retorisk teknik
Många agenter på
olika nivåer, ofta
transnationella
och lokala men
även staten.
Motivation för det
allmännas bästa.

Organisk tillväxt
Naturen som
naturligt kapital. Framsteg.
Uppmuntran –
tillförsikt.

Samarbetspartners Det välstädade
för det allmännas hemmet.
bästa.
Framsteg.
Uppmuntran –
tillförsikt.

Människan är
subjekt och medveten.
Även naturen är
agent.

Många olika
biologiska och
organiska metaforer. Passion,
Vädjar till känslor och intuition.

Många individuella och kollektiva
aktörer. Flerdimensionell motivation. Naturen
som agent är nedtonad men inte
förnekad.

Organiska metaforer. Vädjar
till motiv. rationalitet och sociala strukturer,
Framsteg.

5. Intervjuundersökning

Uppsatsen empiri har vuxit fram ur ett växelspel mellan litteraturstudier,
planering och genomförande av en kvalitativ intervjustudie. I det här kapitlet
beskrivs intervjuundersökningens olika delar. Under hela undersökningens
genomförande har jag för att få ett helhetsgrepp på studien växlat fram och
tillbaka mellan de olika delarna.

Val av metod
Valet av metod för ett forskningsarbete beror på syftet med undersökningen,
och i vilket sammanhang undersökningen görs. Syftet med den här uppsatsen
är att undersöka lärares erfarenheter av miljöinriktade internationella skolsamarbeten för att få kunskaper om drivkrafter till engagemang och kunskap
om vilka effekter lärare upplever att internationella skolutbyten ger. Antalet
sådana projekt i Sverige är få, och det är svårt att hitta kontakter med skolor
och lärare som driver projekten. Det tillgängliga undersökningsmaterialet är
därför för litet för att göra en enkätundersökning. I studiens syfte ingår att ta
reda på effekter av internationella skolutbytesprojekt och undersöka drivkrafter till engagemang i sådana projekt. För att komma åt sådana bakomliggande fenomen krävs det att detaljerad och ingående information inhämtas.
Detta skulle kunna göras genom att göra observationer under pågående projekt. En sådan metod är dock mycket arbetsintensiv och därför endast möjlig
att genomföra för enstaka projekt. Ett annat sätt att undersöka erfarenheter
och drivkrafter hos lärare är att genomföra intervjuer. Detta har fördelen att
flera lärares erfarenheter är möjliga att undersöka. Eftersom det gick att få
kontakt med flera olika lärare som var villiga att bli intervjuade om sina
erfarenheter av internationella skolutbytesprojekt valde jag att genomföra en
intervjuundersökning.

Planering av intervjuer
Planeringen av intervjustudien inleddes med att studera hur internationella
skolprojekt går till, och utifrån detta ställa upp en tidslinje för sådana projekt. Tidslinjen delades in i ett uppkomstskede, ett genomförandeskede och
ett eventuellt fortsättningsskede (se fig. 1 nedan). Denna tidslinje har använts
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som ett stöd för att skapa en struktur på frågorna i intervjun. Ett projekt pågår en kortare tid. Vissa projekt återkommer år efter år. Därför har jag nedan
gjort en tidslinje med intervjufrågorna knutna till de tre skedena i denna.

Figur 2. Schematisk beskrivning av tidslinjen i internationella skolprojekt.

Som ett stöd för intervjun upprättades en intervjuguide med de frågor som
skulle ställas under intervjuerna (Bilaga 1). Intervjustudien inleddes som en
pilotstudie genom att lärare från England intervjuades i samband med en
lägerskola på en ö vid Upplandskusten för svenska och engelska gymnasieelever i september 2009. Genomförandet och bearbetningen av dessa intervjuer gav mig erfarenhet i intervjumetod och tematisering, och har legat till
grund till utformningen av den fortsatta intervjustudien som utfördes i april –
juni 2010. Intervjuundersökningen kompletterades med att i september 2010
åter intervjua två lärare från England i samband med 2010 års lägerskola.
Totalt redovisas 11 intervjuer med lärare från 10 olika skolor.
Intervjuerna lades upp så att respektive informant fick ge långa berättande
svar, och många av svaren på detaljfrågorna kom fram utan att frågan ställts
explicit. Detaljfrågornas funktion i intervjuguiden var att fungera som uppföljningsfrågor då informanten i sina svar inte fått med svar på dessa frågor,
eller för att få fram förtydliganden (Dunn, 2005, s.86).
Frågorna i guiden ställdes inte upp efter hur informationen vid analysen
skulle sorteras, utan efter en ordning som utgår från en tänkt tidslinje hos ett
projekt enligt figur 1 ovan. Syftet med att gruppera frågorna på detta vis var
att få en sådan struktur på frågorna att det skulle vara lätt att hålla dem i huvudet, utan onödigt bläddrande i papper.
Begreppet Hållbar utveckling fanns från början avsiktligen inte med i frågeguiden för att jag ville se om informanterna själva tog upp detta begrepp.
Men efter två genomförda intervjuer modifierades detta genom att bland de
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avslutande frågorna uttryckligen be informanten definiera begreppet hållbar
utveckling.

Urval av informanter
Det finns många gymnasieskolor i Sverige som bedriver internationella
skolutbyten där elever och lärare besöker en skola i ett annat land, och tar
emot elever och lärare från samarbetsskolan. Vanligast med skolutbyten är
det inom språkutbildning. Studieresor och utlandspraktik inom ramen för
arbetsplatsförlagd utbildning, APU, är också vanligt förekommande. Till
denna studie sökte jag gymnasielärare som hade färska erfarenheter av internationella skolutbyten där de hade deltagit med elever från den egna skolan i
samarbete med en skola i ett annat land.
Vidare gjorde jag också en avgränsning genom att miljöfrågor och gärna
vattenfrågor skulle ingå i skolsamarbetet. Denna avgränsning gjorde det
emellertid svårt att hitta informanter som uppfyllde urvalskriterierna. Detta
gällde särskilt önskemålet om att vattenfrågor skulle ingå i skolsamarbetet,
men det var även svårt att hitta lärare som arbetade med miljöfrågor inom
internationella skolutbyten. Av denna anledning släppte jag avsikten att vattenfrågor skulle ingå som en väsentlig del av studien. Istället beslutade jag
att fokus skulle läggas på lärares drivkrafter till att arbeta med internationella
skolutbyten.
Via Världsnaturfonden WWF, Internationella programkontoret, föreningen Life-Link och via kollegor på forskarskolan i geografi fick jag hjälp med
att få namn och kontaktuppgifter på lärare med den för studien efterfrågade
erfarenheten. I ett fall förmedlades kontakten med informanten via dennes
skolledning. Kontakten med intervjuade lärare från England gjordes genom
att detta samarbete ingår i min egen gymnasieskolas verksamhet. Förutom en
av informanterna hade jag inte träffat någon av dem tidigare. Geografiskt i
Sverige valdes storstadsskolor i Stockholm, skolor i större städer som Uppsala och Växjö, mindre städer som Norrtälje, Sigtuna, Visby och Västervik.
Totalt intervjuades elva lärare varav nio är verksamma på svenska gymnasieskolor och två är verksamma på en engelsk skola.

Intervjusituationen
Förutom intervjuer med lärare från England har samtliga intervjuer genomförts på respektive lärares arbetsplats, dvs. på en gymnasieskola. Lokaler har
varit grupprum, samtalsrum, arbetsrum och avskild del i personalrum. Varje
intervju inleddes med ett kortare samtal för att vi snabbt skulle bekanta oss
med varandra, och skapa en fungerande kommunikation mellan intervjuare
och informant. Under intervjun användes en digital röstinspelare, och jag
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förde inte några anteckningar under själva intervjun. Motiveringen till detta
var dels att jag under intervjun skulle kunna vara koncentrerad på det samtal
som fördes under intervjun, och dels för att kunna göra det möjligt att registrera alla ord som yttrades under intervjun. I anslutning till varje intervju,
men utanför det inspelade samtalet, antecknades person- och faktauppgifter.
En nackdel med att enbart göra inspelning, och inte föra anteckningar, skulle
kunna vara att inspelningar kan bli förstörda (Grubbström, 2003, s. 70), men
något sådant missöde drabbade inte mig. Digitala inspelningsapparater har
högre driftssäkerhet än vad bandspelare har, och det är lätthanterligt att lagra
inspelningar som filer på dator.
Intervjuerna var semistrukturerade, med en strävan att låta informanterna
påverka samtalets utveckling, samtidigt som jag gav de tematiska ramarna,
och kunde ha fokus på de frågor jag ville få belysta. Frågeguiden (se Bilaga
1) användes som hjälpmedel för mig att hålla fokus på studiens syfte. Inför
varje intervjutillfälle läste jag noggrant igenom guiden, och i slutet av varje
intervju kollade jag att alla intervjuguidens frågor ventilerats under intervjusamtalet. Lärarna fick själva under intervjusamtalet berätta om sina erfarenheter av internationella skolutbyten, och vad de upplevt som viktigt i dessa.
Under samtalet återkom jag flera gånger till huvudfrågan med följdfrågor
som ställdes på olika sätt. Ibland tog de intervjuade spontant upp intressanta
saker som anknöt till mitt syfte, och jag följde då upp detta även om jag inte
hade direkta frågor om det i guiden. Detta gjorde det möjligt att få nya perspektiv på mina forskningsfrågor.

Utskrift av intervjuer
Samtliga intervjuer skrevs ut i sin helhet. Till utskriften användes dataprogrammet Express Scribe, där det med snabbtangenter är möjligt att manövrera uppspelning och skriva samtidigt som man lyssnar. De färdiga transkriptionerna i Express Scribe fördes sedan över till ordbehandlingsprogram för
vidare bearbetning.
Vid utskriften av intervjun sattes innehållet i fokus, men känsloyttringar,
tvekan etc. skrevs ut i de fall där det bedömdes att de kunde vara relevanta
för resultatet av studien. Språket i en intervju är talspråk och en transkribering innebär en överföring till skriftspråk. Detta innebär problem med att
avskilja olika meningar från varandra, och välja hur ord skulle stavas. Vid
transkriberingen ändrades inte ordföljden, och jag valde att stava alla ord
som skriftspråk. Detta motiveras med att det är innehållet i vad informanten
säger i intervjun som ska analyseras. Ett ytterligare motiv till ett sådant utförande är också att jag som genomförde och transkriberade intervjuerna är
inövad på att skriva ned tal i skriftspråksform. Vidare bedömer jag att skriftspråk är lättare att läsa och förstå än vad talspråk är. Väsentligt för utfor-
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mandet av utskrifterna har varit att de skulle kunna läsas som text. En fördel
är också att det är lättare att ta fram lämpliga citat, även om vissa av dem kan
behöva korrigeras grammatiskt för att kunna publiceras i tryckt form.

Tematisering och analys
Analysarbetet startade redan under själva intervjun. Vid transkriberingen
fortsatte analysen genom att lyssnandet tillsammans med anteckningar gav
en bild över innehållet i intervjuerna. Som ett hjälpmedel för att göra en tematisering av intervjutexterna användes dataprogrammet Atlas.ti.6. Utifrån
syfte och frågeställningar fastställdes ett antal teman som utöver namn tilldelades en bokstavsbeteckning (Se Bilaga 2). I fotnoten4 beskrivs närmare hur
denna procedur genomfördes. För varje kod blev det text på 10 - 20 sidor
vilket sammanlagt gav en textmassa på nära 200 sidor. Dessa texter analyserades vidare och för att besvara studiens frågor. Detta bildade underlag till en
skriftlig redovisning av intervjustudien.

4
Procedur för tematisering och analys i Atlas.ti.6. De transkriberade intervjutexterna laddades
in i dataprogrammet Atlas.ti 6 som primärtexter, Primary texts. Efter markering av ett textavsnitt öppnades menyn kod, Code och kodning, Coding valdes öppna kodning, Open coding
och i dialogrutan skrevs det/de kodnamn som textavsnittet kunde hänföras till. Vid användande av samma kod nästa gång användes kodning från lista, Coding from list istället. Förfarandet att ge koderna bokstavsbeteckningar skapar fördelen att ordningen på dataprogrammets
kodlista och den utskrivna listan av kodnamn får samma ordning. Genom att använda programmets funktioner för enkel informationssökning skapade jag ett dokument med textavsnitt
grupperade efter koder.
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Redovisning av intervjuerna
Resultatet av intervjuundersökningen redovisas i följande tre kapitel som hör
ihop med studiens tre huvudfrågor (Se tabell 3).
Tabell 3. Resultatredovisning av intervjustudie om internationella skolutbytesprojekt
Huvudfrågor

Underrubriker

Effekter
Lärande och personlighetsutveckling
Lärande om miljö
Inspiration till vidare studier och yrkesval
Effekter på skolans undervisning
Drivkrafter till engagemang
Uttalade motiv
Målsättningar
Geografiskt läge
Miljösyn
Förutsättningar och framtid
Uppkomstskede
Genomförandeskede
Fortsättningsskede?

Urvalen av citat för att presentera och analysera intervjuresultaten grundar
sig på att de olika frågeställningarna ska belysas på ett representativt sätt.
Samtidigt ska redovisningen ge en bild av de intervjuade lärarnas olika erfarenheter. För att kunna knyta citat och referat av uttalanden till de olika projektens sammanhang har jag valt att namnge respektive person. I en del fall
där det som avhandlats i intervjusamtalet inte haft direkt anknytning till specifika utbytesprojekt har uttalandena dock redovisats anonymt. De intervjuade lärarnas berättelser har fått en central plats i redovisningen eftersom det är
lärarnas erfarenheter som undersöks i studien.
Bedömning av rimlighet och tillförlitlighet är inget enskilt stadium av intervjustudien utan denna ingår som en viktig del i undersökningens samtliga
delar (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 259, s. 267). Vid planering och tematisering av studien har tillvägagångssätt för analys varit en viktig del. Vid analys
och resultatredovisning har varje del i tematiseringen och redovisningen
kollationerats, och citerade meningar lästs i intervjuutskrifterna för att tolka
den kontext de har. Strävan har under hela processen varit att uppnå tillförlitliga resultat som är rimliga och trovärdiga.
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6. Effekter

I intervjuundersökningen framkommer ett stort antal effekter som de intervjuade lärarna upplever att de olika internationella skolutbytesprojekten gett.
Redogörelsen inleds med en beskrivning av de olika projekten som tagits
upp i intervjuerna.
Då effekterna förklaras görs det främst utifrån teorier om lärande. De aktiviteter som äger rum i internationella skolsamarbeten beskrivs som att de
bildar arenor för lärande och det är vad som händer i dessa arenor som ska
lyftas fram i denna redovisning. Lärande som det tas upp här är ett mycket
brett begrepp som inte enbart omfattar elevers lärande, utan också lärares
lärande och organisationers lärande. Viktigt att betona är att undersökningens arenor inte är slutna eller permanenta rum. Arenorna ska istället betraktas som tillfälliga mötesplatser där det som händer ger avtryck som har betydelse för individernas fortsatta liv efter de kortvariga mötena i skolutbytena.

Presentation av projekten
För att läsaren ska bli insatt i de olika projekt som de intervjuade lärarna
berättar om görs här en beskrivning av projekten. Källa är om inget annat
anges respektive intervju. Projekten beskrivs i samma ordning som intervjuerna genomfördes. Samtliga intervjuade lärare har gett tillstånd till att deras
namn finns med i beskrivningarna av respektive projekt och i citat från intervjuerna.
Rodengymnasiet, Norrtälje
Johan Cedergren är lärare i geografi och naturkunskap på Rodengymnasiet i
Norrtälje. Han undervisar huvudsakligen på samhällsvetenskapsprogrammet
(SP). Han har arbetat där sedan 1994 och deltagit i flera olika internationella
skolutbytesprojekt.
Det senaste var ett projekt med resor till Indien för elever i årskurs 3 som
gjorde fältarbete inom ramen för gymnasiets projektarbetskurs. Projektet
initierades då skolan deltog i en studieresa för lärare och skolledare i den
Globala Skolan. Projektet har pågått i tre år och finansierats helt med kommunala medel inom ramen för skolenhetens budget. Projektet läggs nu ned
på grund av att det inte får fortsatta anslag. Under fältstudierna har eleverna
arbetat i mindre grupper som studerat exempelvis vattenfrågor, kvinnans
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situation och ekologiskt jordbruk och gjort jämförande analyser mellan Sverige och Indien. I Indien gjorde eleverna intervjuer och studiebesök.
Johan Cedergren berättar också om utbyte med Vitryssland som pågick
under fyra år där Rodengymnasiet besökte skolan Logos i Vileyka i nordvästra Vitryssland tre gånger och skolan i Vileyka besökte Norrtälje tre
gånger. Detta projekt finansierades av Svenska institutet men är nu vilande
på grund av att man inte fått fortsatta anslag. På resorna till Vitryssland deltog ett 20-tal elever, och de bodde på läger för barn som fått skador av Tjernobylolyckan. Programmet handlade om kultur- och demokratifrågor. Johan
Cedergren hade före dess deltagit i ett utbyte med Dagö på Estland och hade
under flera år sommarläger på Dagö i juni för elever från Dagö, Finland och
Norrtälje. Programmen på dessa läger planerades av lärarna och var ett socialt program med utbyte mellan olika kulturer men också med miljöfrågor i
fokus.
Samtidigt som Johan Cedergren började arbeta på Rodengymnasiet startades en lokal gren på SP-programmet som hette Östersjögrenen och där
eleverna fick läsa ”paket” som kallades Östersjökunskap och där miljöfrågor, kultur, historia och samhällskunskap ingick. Undervisningen skedde på
engelska och skolan hade gästelever från Norrtälje kommuns olika vänorter
runt Östersjön. I samband med detta gjordes under flera år studieresor med
buss till Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.
Globala gymnasiet, Stockholm
Mattias Winnberg är lärare i matematik och naturkunskap på Globala gymnasiet, som är en kommunal gymnasieskola på Södermalm i Stockholm.
Globala gymnasiets profil är enligt skolans hemsida undervisning för och om
hållbar utveckling, projektinriktat arbetssätt och stort elevinflytande. Skolan
har tre specialutformade program och Mattias Winnberg arbetar på naturvetenskapliga programmet med inriktning på hälsa och miljö. Det projekt som
Mattias Winnberg berättade om var ett projekt med elever i årskurs 3 på
Naturvetenskapliga programmet.
Mattias och två elever gjorde en fältstudieresa till USA. Elevernas projektarbete handlade om frågor kring återvinning. De jämförde sina observationer med två andra elever som samtidigt gjorde observationer hemma i
Sverige. Då Mattias elever jobbar med det projektarbetet ingår det i kurserna
Biologi breddning och Samhällskunskap B och Projektarbete. Grundfrågeställningarna handlar om hållbar utveckling inom miljö och hälsa. Under
resan till USA fick eleverna träffa alltifrån lokala beslutsfattare till senatorer,
som representerade Rhode Island. Skolan de besökte på Rhode Island heter
East Bay MET High School, och ligger i staden Newport. Skolen är ganska
liten med ungefär 100 elever. Den är en skola där man arbetar väldigt fritt
och där eleverna syr ihop sina egna kursplaner och arbetar mycket problembaserat. Det är sålunda en skola som sticker ut med en speciell pedagogik
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om man jämför med en vanlig traditionell skola. Kontakterna mellan skolan
på Rhode Island och Globala gymnasiet hade tillkommit på initiativ av den
amerikanska skolan genom att en lärare som läst Globala gymnasiets hemsida kontaktade skolan. Den amerikanska skolan besökte 2009 Globala gymnasiet med en grupp bestående av en rektor, en lärare och åtta elever. Utbytet
har finansierats inom skolans egen budget. Utbytet är planerat att fortsätta.
Spånga gymnasium, Stockholm
Birgitta Kaijler arbetar som lärare i djursjukvård på Spånga gymnasium. Hon
är utbildad veterinärassistent och har jobbat 20 år på djursjukhus innan hon i
början på 2000-talet började arbeta som lärare på naturbruksprogrammet på
Spånga gymnasium. Naturbruksprogrammet på Spånga gymnasium har inriktning djurvård och har riksintag. Skolan har en djurinstitution med ett
modernt djurhus och en egen djurpark.
Lärarna som arbetar på Spånga gymnasiums naturbruksprogram har möjligheten att göra studieresor utomlands på grund av att många av skolans
elever får göra praktik inom ramen för APU (arbetsplatsförlagd utbildning)
och syftet med resorna är att skapa APU-platser till skolans elever. År 2005
besökte en grupp lärare från Spånga gymnasium Madagaskar. Efter denna
resa fick man med hjälp av Världsnaturfonden och den guide man hade på
Madagaskar kontakt med skolan Lycée Joël Sylvain i Ambalavao på Madagaskar och inledde ett samarbete med dem. Detta samarbete har gett upphov
till ett flertal projektarbeten vid Spånga gymnasium. Lärare från Spånga
gymnasium har besökt Madagaskar ytterligare en gång 2007 och besökte då
skolan. Man har planerat att åka till Madagaskar med elever, men inte kunnat göra detta på grund av politisk instabilitet där. Elever från Spånga gymnasium har personliga kontakter via brev med elever på Madagaskar. Det
finns en stödförening på Spånga gymnasium som stöder samarbetet och också ger ekonomiskt stöd till att ungdomar på Madagaskar ska få utbildning
efter skolan. Birgitta Kaijler är initiativtagare till samarbetet och är den som
drivit projektet sedan det startade. Utbytet är planerat att fortsätta.
Katedralskolan, Växjö
Hans Willstedt är lärare i biologi, kemi och naturkunskap på Katedralskolan
i Växjö. Han arbetar även som lärare i miljökunskap och är schemaläggare.
Han har arbetat på Katedralskolan sedan mitten av 1980-talet och före dess
som grundskolelärare. Hans Willstedt berättar om två olika EU-finansierade
Comeniusprojekt som han arbetat med. Det ena hette European Forest Network och varade från 1996-1998. Det andra projektet hette Saving Energy
for a common future och pågick 2007-2009. I det första projektet deltog
förutom Katedralskolan en skola på Rhodos i Grekland och en skola i Neustadt am Rübenberge i Tyskland. Innehållet i samarbetet hade sin grund i ett
tidigare samarbete mellan Uppsala universitet, SLU och några olika gymnasieskolor där elever fick delta i olika skogsförsök. Detta samarbete hade
55

resulterat i ett häfte som fick heta Skogsnätet. Men på grund av en omfattande förändring av den svenska gymnasieskolan under mitten av 1990-talet
lades detta projekt ned, men innehållet kom till användning i projektet European Forest Network. Detta projekt fortlever på internet genom att elever
mellan 7 och 19 år kan hämta en instruktion och sedan rapportera in sina
resultat (internetsida Schoolweb.se).
I det andra projektet kom Katedralskolan med genom att Hans Willstedt
tillfrågades av en lärare från Cypern om han ville delta i ett projekt om energi. Till detta projekt var också skolor från Finland, Lettland och Nederländerna tillfrågade. Projektet bedrevs genom att träffar mellan elever och deras
lärare ägde rum på de olika deltagande skolorna.
Christopher Polhemgymnasiet, Visby
Inga-Lill Almlöf är lärare i svenska och historia, och har arbetat som gymnasielärare i Visby sedan 1980-talet. Det projekt som jag intervjuade Inga-Lill
Almlöf om är ett samarbetsprojekt med Zanzibar. Det startade som ett projekt om världsarv där Visby kommun och Zanzibar samarbetade om sina
världsarv, Hansestaden Visby och the Stone Town of Zanzibar. Projektet
handlade ursprungligen om att medvetandegöra, vårda och bevara sitt
världsarv.
I början arbetade de bara med de kulturella värdena som finns i världsarven, men övergick efter hand också till att arbeta med återvinning. De första
fyra åren projektet pågick finansierades det via Sida och då även resor för
elever och lärare från Zanzibar till Sverige. Efter det fick Sida direktiv från
regeringen att inte fortsätta med denna typ av urbana projekt vilket medförde
att finansieringen upphörde. De senaste två gångerna har finansieringen skett
via EU och då har det endast deltagit två lärare och sex elever från Sverige
per gång. EU-finansieringen sker via programmet Atlas partnerskap som
handläggs av den statliga myndigheten Internationella programkontoret för
utbildningsområdet. Hälften av de kostnader för projekt som beviljats medel
från EU ska enligt bestämmelserna bekostas av den egna skolan. Eftersom
skolan har begränsade anslag har de deltagande eleverna till stor del fått
arbeta ihop pengar till finansiering av resan till Zanzibar. Från början ingick
utbytet i en lokal NV-SP inriktning på skolan och ingick då i flera ämnen,
projektet som det ser ut idag endast ingår i kursen projektarbete. Utbytet är
planerat att fortsätta, och medel från EU är beviljade för läsåret 2010/11.
Richard Steffengymnasiet, Visby
Mats Raunås är lärare i ekonomi på Richard Steffengymnasiet och har arbetat som gymnasielärare i Visby i sedan mitten av 1990-talet efter att ha arbetat ett antal år i näringslivet. Det projekt som jag intervjuade Mats Raunås
om är ett samarbetsprojekt om entreprenörskap och ung företagsamhet, UF,
med en skola i staden Jelgava i Lettland. Projektet ingår i kursen Småföreta-
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gande B som är en valbar kurs för eleverna som läser ekonomisk inriktning
på samhällsvetenskapsprogrammet. En grupp bestående av elever och lärare
från Jelgava har besökt Visby under en vecka och skolan från Visby ett motsvarande besök i Visby. I början av veckan får eleverna presentera sina projekt och i vilken fas av projekten de befinner sig. Därefter tas möjlighet till
samröre upp och eleverna från de båda länderna får diskutera om de kan göra
någonting åt varandra. I efterhand då deras UF-projekt är färdiga berättar
eleverna hur deras projekt gått. Under projektet används sociala medier med
en kommunikationsblogg där man berättar och kan ge kommentarer.
Under besöken har man haft ett intensivt program runt de egna företag
som eleverna driver inom UF-programmet. Projektet har pågått i ett läsår
och från Visby deltar man med elever i årskurs 3 och från Jelgava med elever i årskurs 2. Projektet har fått anslag från Nordplus (Nordiska ministerrådet) och Svenska institutet. Utbytet är planerat att fortsätta, och medel är
beviljade för det kommande läsåret 2010/11. Mats Raunås har haft huvudansvaret för projektet sedan det startade.
Lundellska skolan, Uppsala
Freddie Gillberg är lärare i matematik och har arbetat på Lundellska skolan
sedan mitten av 1990-talet. Det projekt jag intervjuade Freddie Gillberg om
är ett samarbete med skolor i Ukraina. Utbytet startade 2003 med samarbete
med Antov Chekhov Gymnasium i Yalta och har sedan utvidgats med att bli
ett samarbete mellan totalt fem skolor genom att Carlforska gymnasiet i Västerås, Valsätraskolan i Uppsala (kommunal högstadieskola) och Lyceum nr
62 i Zaporozhia tillkommit.
Sammanlagt har det varit fem resor åt vardera hållet. Varje omgång har
haft ett eget tema, haven, skogen, historia och hållbar utveckling. Från Uppsala har man åkt med cirka tolv elever och tre lärare per resa och tagit emot
en lika stor grupp från Ukraina. Från Lundellska skolan är det främst elever
på naturvetenskapsprogrammet som deltagit i utbytet. Freddie Gillberg deltog som medarbetare de första två åren och har sedan varit huvudansvarig
för sin skolas del i projektet. Huvudfinansiär har Svenska institutet varit.
Utbytet är planerat att fortsätta, och medel är beviljade för det kommande
läsåret 2010/11. En annan lärare kommer då att överta huvudansvaret.
Västerviks gymnasium
Kristina Holdar är lärare i geografi och samhällskunskap på Västerviks
gymnasium. Det är hennes första tjänst efter lärarutbildningen och hon har
arbetat där sedan 2007. Det projekt som jag intervjuade Kristina Holdar om
är ett samarbete med skolan Green Town i Hangtzou i Kina. Utbytet består i
att elever från Västervik under en längre tid följer undervisningen på samarbetsskolan i Kina, och att Västerviks gymnasium samtidigt tar emot elever
från Kina. Kristina Holdars roll har varit att vara handledare för de kinesiska
elever som varit i Västervik. Utbytet är knutet till en nystartad internationell
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profil på skolans samhällsvetenskapliga program. Kristina Holdar är arbetslagsledare för denna profil.
Sigtuna, SSHL
Christina Peters är lärare i tyska och historia på Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket och har arbetat där i tio år. Hon är född och uppvuxen i Östtyskland och har gått sin lärarutbildning i Tyskland. Christina Peters kom till
Sverige 1995 och arbetade först som språkassistent på en gymnasieskola i
Trelleborg och därefter som lärare på Gullmarsgymnasiet i Lysekil.
Christina Peters har under hela sin tid som lärare arbetat med internationella skolutbyten inom språk, miljö och idrott. Det utbyte jag intervjuade
henne om är ett utbyte som SSHL har med Berlin och som håller på att ta
formen av ett samarbete där flera ämnen är inblandade från att från början
enbart varit tyskämnet. Kontakter är upprättade med en internationell skola i
Berlin. Tre lärare har fått ett stipendium för att göra en planeringsresa till
Berlin i slutet av september 2010. Utbytet är planerat att ingå i skolans SPprogram och omfatta ämnena geografi, historia och samhällskunskap.
Sandown High School Isle of Wight, England
Fiona Lockhart undervisar i Biology (A-level) och Science (GCSE) och har
arbetat som lärare i 20 år. Då intervjun gjordes var det fjärde gången som
Fiona Lockhart deltog på Rävsten men första året som hon hade huvudansvaret för resan och samarbetet med Celsiusskolan. Med Fiona Lockhart
gjordes även en uppföljande intervju 2010.
Helen Hunt undervisar i Biology (A-level) och Science (GCSE) och arbetat som lärare i 33 år. Helen Hunt är den som startade utbytet 1998 och har
deltagit på lägerskolan alla år sedan dess utom 2009. Helen Hunt har haft
huvudansvaret för resorna och samarbetet med Celsiusskolan fram till 2009
då Fiona Lockhart övertog huvudansvaret.
Sandown High School ligger i staden Sandown på ön Isle of Wight i södra England. Sedan 1998 har skolan samarbete med Celsiusskolan i Uppsala.
Elever från Sandown som läser A-level i biologi får under fem dagar delta,
tillsammans med elever på Celsiusskolans naturvetenskapliga program, i en
lägerskola på ön Rävsten vid Upplandskusten. Lägerskolans program består
huvudsakligen av olika ekologiska undersökningar på land och i vatten som
eleverna utför och redovisar i grupp. I undervisningen ingår också lektioner i
ekologi och naturgeografi. Eleverna bor under lägerskolan i stugor och varje
stuga lagar sin egen mat. Elever och lärare från Celsiusskolan har också besökt Sandown några gånger. Sandown High School är en skola som har flera
olika internationella samarbeten.
Intervjuer med de deltagande lärarna från Sandown gjordes både i september 2009 och 2010 under lägerskolor på Rävsten. De intervjuer som
gjordes under 2009 fungerade som en pilotundersökning där två lärare inter-
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vjuades och 2010 följdes dessa intervjuer upp med en kompletterande intervju och en ny intervju. Resultat från den intervju från 2009 som inte följdes
upp 2010 är inte redovisad i undersökningsresultaten.

Effekter av internationella skolsamarbeten
Lärarna anger i intervjuerna ett stort antal olika effekter av de internationella
skolprojekt som de är eller varit delaktiga i. I detta avsnitt beskrivs och diskuteras dessa effekter. För att förklara effekterna presenteras begreppet arenor för lärande. Därefter redovisas hur lärarna uppfattar påverkan på de
egna elevernas personlighetsutveckling och lärande vilket lyfts fram som
viktiga effekter av alla de intervjuade lärarna. Att undersöka projektens påverkan på lärande om miljö ingår i uppsatsens syfte och redovisas som ett
eget avsnitt i kapitlet. Sedan behandlas hur projekten påverkar en del elevers
val av framtida studier, och att många elever knyter nya vänskapsband. Det
framgår också av intervjuerna att de intervjuade lärarna upplever att internationella skolprojekt leder till förändringar och utveckling av undervisningen
på den egna skolan.

Begreppet arenor för lärande
Nedan beskrivs olika effekter av internationella skolprojekt utifrån delaktiga
lärares berättelser. För att förklara dessa effekter används det teoretiska begreppet arenor för lärande. Begreppet social arena används inom samhällsvetenskap för att beskriva och analysera möten mellan människor och mötesplatser där dessa möten äger rum5. Eftersom det i internationella skolutbytesprojekt sker möten mellan människor där lärande i vid mening äger rum
är arenor för lärande ett passande namn på ett begrepp för denna analys. För
analys av lärande hos individer och organisationer har forskarna Jean Lave
och Etienne Wenger infört begreppet Communities of Practice (Wenger,
1998) men har då studerat verksamhet som pågår under en längre tid. Eftersom de här studerade internationella skolutbytesprojekten pågår under kortare tid har jag valt att benämna dem som arenor för lärande istället men drar
ändå vissa paralleller med de praktiker Wenger beskriver.
Begreppet arenor för lärande innebär allt det som äger rum inom internationella skolutbytesprojekt. Varje skolutbytesprojekt bildar en arena för lärande med unika egenskaper, men också egenskaper som är gemensamma
för de olika projekten. I den följande texten beskrivs olika effekter av inter5

Begreppet arena har används ibland i forskningen för att beteckna lärmiljöer. I artikeln
”Folkbildning som mothegemonisk praktik?” använder författaren uttrycket arenor för lärande
då han skriver om nybildade folkrörelser i början på 2000-talet: ” En viktig del i detta folkbildande arbete tycks vara skapandet av egna alternativa arenor för lärande.” (Nordvall, 2002)
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nationella skolutbytesprojekt utifrån intervjuade lärares berättelser där gemensamma egenskaper lyfts fram. Efter detta görs en sammanfattande beskrivning. I slutkapitlet görs sedan en analys av effekterna.

Effekter på lärande och personlighetsutveckling
Alla de intervjuade lärarna ger på olika sätt uttryck för att elever som deltar i
internationella skolutbyten väsentligen påverkas positivt i sin personlighetsutveckling och att elevernas lärande påverkas positivt. Här följer en redovisning med flera exempel på hur de intervjuade lärarna formulerar dessa effekter.
I dessa tre inledande intervjucitat sätter Johan Cedergren ord på hur han
upplever sina elevers utveckling.
I vissa fall förändrades livet för dem också. Det är första gången de verkligen
får se något annat. På ett sådant sätt blir det inte en turistresa utan det är vardag. För många av dem har det påverkat deras fortsatta studier, deras yrkesval.
Det är ju det som är så häftigt med resande hur de här ungdomarna växer med
raketfart under en vecka händer det väldigt mycket. Det tycker jag man känner. Det är likadant med än själv fast inte lika tydligt som för dem.
Det blir en helt annan dimension på lärandet. Se men också göra. Se det live.
Hur lever människor i andra länder? Det kan man ju titta på TV, men att leva
som de gör och se det med egna ögon. Det är den stora lärgrejen tycker jag.
Och också för många elever på ett personligt plan. Att våga liksom lämna den
där tryggheten. En del har ju knappt varit ens i Stockholm och så får de ge sig
av utomlands, och ska greja det i en vecka.

Johan Cedergren berättar att de flesta av hans elever har liten erfarenhet av
resor, och att då dessa elever får möjlighet att resa och möta en vardag i
andra länder får de väldigt mycket intryck som påverkar eleverna på flera
sätt. Effekten att internationella skolutbyten ger eleverna perspektiv på sin
egen tillvaro lyfts fram och berättas på olika sätt i intervjuerna. Så här utrycker läraren Inga-Lill Almlöf i Visby detta:
Man får ju perspektiv på sin egen tillvaro som ju är en sådan här bieffekt. Att
inte bo bekvämt under en vecka är ju inte ett världsproblem när man ser hur
andra människor har det. När de inte har elektricitet på tre månader. Här hade
det ju varit katastrof. Så ungdomarna blir lite ödmjuka tycker jag.

Det som skapar dessa positiva effekter, hävdar flera av lärarna, är att eleverna lämnar sin invanda miljö, möter en annan verklighet, får uppleva hur
människor lever i andra länder och får perspektiv på sin egen tillvaro. Detta
är väsentliga egenskaper för arenor för lärande.
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Mattias Winnberg beskriver hur detta påverkar elevernas lärande:
Ja, det tycker jag väl att man kan säga att det händer mycket. Projektarbetet
får ju lite ett annat djup när man har upplevt någonting riktigt på det sättet.

Mattias Winnberg framhåller att upplevelsen att möta en annan verklighet
ger lärandet ett större djup. En viktig förutsättning för att ett bra lärande ska
ske i ett internationellt skolutbyte, betonar Mattias Winnberg, är att eleverna
utför ett väl genomfört för- och efterarbete, och vidareutvecklar sedan sitt
resonemang:
Då man jobbar på det här sättet får man testa alla sina teoretiska kunskaper
och det är ju det som är projektarbetets syfte att tillämpa kunskaper och att
det ska leda till en slutprodukt som man sedan ska redovisa. På något sätt
tycker jag att det blir mycket mer på riktigt när man får testa det utanför skolans väggar.

Möjligheten för eleverna att få tillämpa och testa sina kunskaper i ett sammanhang utanför skolan värdesätts av Mattias Winnberg.
Två viktiga komponenter i de arenor för lärande som uppkommer i internationellt samarbete är som ovan beskrivits upplevelse av nya miljöer och
möte med nya människor. Detta skapar förutsättningar för samarbete. Så här
beskriver Helen Hunt detta då hon får frågan om vad hon tycker om det sätt
att arbeta i grupp svenska och engelska elever utför på den lägerskola där
intervjun genomfördes:
I think it is very good. I think it is excellent. It would not be the same if we
just brought our students and you did not have Celsiusskolans’ students
working here together with us. I think that it is outstandingly good. That is
one of the most important benefits of it I think that they work together and
that they realise that European students everywhere doing things that they can
collaborate with which is important.

Här gör Helen Hunt en jämförelse med studieresor där skolgrupper reser
utan att besöka andra skolor och ha ett gemensamt program för eleverna från
de olika skolorna. Helen Hunt betonar betydelse av samarbete rent allmänt
men också att samarbete mellan elever från olika länder ger eleverna insikter
om varandras förhållanden. Hon menar att dessa insikter skapar förutsättningar för samarbete, som leder längre än det samarbete elever kan göra med
varandra från sin egen skola.
It is good for us to see our students together with other students and see how
they are going on. Students to meet themselves with other nationalities not
just in from the point of science that broadening and especially from an island were a lot of students don't get much of opportunities to meet other
places. It is not just the biology they are learning and also they learn to live
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with other people and also independent, to live independent away from their
parents.

Helen Hunt tar också upp att då elever från olika länder samarbetar med att
lära sig ämneskunskaper leder det också till att de får vidgade perspektiv och
tränas på att bli självständiga.
I think it is important that students learn to work internationally with each
other. They see governments collaborating much more than for 50 - 100 years
ago. I think they can learn to start doing that when they are still at school; it
fosters the right kind of attitudes that can go on in adulthood.

Här uttrycker Helen Hunt att samarbete har ett egenvärde. Flera av lärarna
berättar att träning i att samarbeta mellan länder blir både vanligare och viktigare och argumenterar för att skolan ska fostra positiva attityder till samarbete.
Orsakerna till att lärare upplever behov av samarbete över nationsgränserna har ofta sin grund i att det finns intressen som är gemensamma för
samarbetsskolorna. Exempel på detta är Spånga gymnasium som byggt upp
ett samarbete om djur och natur med Madagaskar. På Spånga gymnasiums
naturbruksprogram med inriktning på djurvård arbetar man mycket med djur
som lever i regnskogar och andra tropiska miljöer. Detta medför att det finns
ett starkt intresse på denna utbildning att värna om utrotningshotade djur.
Samarbetet mellan Spånga gymnasium och Madagaskar handlar därför
främst om natur och djur. Men samarbetet leder också till andra effekter
genom att eleverna på de båda skolorna är intresserade av varandras liv och
bygger upp sociala kontakter.
Sociala kontakter utvecklas
Många av de intervjuade lärarna betonar att elevernas sociala kontakter är en
mycket viktig del i internationella skolutbyten. Det gäller både kontakter
med brev, e-post, telefon, sociala medier och fysiska kontakter då man träffas. Om detta reflekterar Hans Willstedt då han både kommenterar elevernas
användning av sociala medier och att elever kan få väldigt nära kontakt då de
får bo hemma hos någon i ett annat land.
Eleverna upplever ju annat än vad man gör som äldre./---/Twitter, Facebook,
sociala medier./---/Det är på gott och ont. När man är utomlands med elever
ser de annat. De värderar en resa på ett helt annat sätt än vad jag gör. Det
räcker ju med att bara komma ut och göra något och träffa andra kompisar
och ungdomar. För de bor ju hemma hos en cypriot. Det blir ett one-to-one
förhållande.

Hans Willstedt tar också upp att kommunikationen mellan ungdomar ofta är
annorlunda än den kommunikation som sker mellan vuxna, och att ungdo-
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mars och vuxnas upplevelser inte blir desamma. Hans Willstedt ger utryck
för en positiv inställning till att sociala medier används:
Där var ju också skrivet lite grann om det här om det här skolprojektet osv.
Jag är väl mer inne på att kunna utveckla de här miljöprojekten till en lite mer
digitalt om man säger så. Och gärna att den här digitaliseringen kommer in i
klassrummen också. Jag skulle inte vara främmande för att eleverna får sitta
och göra mer, använda mobiltelefonen mycket mer än de gör.

Hans Willstedt är en varm anhängare av att användning av digitala medier
ska öka i skolan och att menar att detta ökar möjligheterna för elever att
samarbeta om miljöfrågor över nationsgränserna. I de projekt som han arbetar med utvecklar han nya applikationer som eleverna ska kunna använda för
att kommunicera data mellan varandra med hjälp av mobiltelefoner.
Flera av lärarna tog upp att samarbete och sociala kontakter utvecklas då
elever från olika länder bor hos varandra. Alla de intervjuade lärarna var
dock inte positiva till att eleverna skulle bo hemma hos varandra. Så här
argumenterar Mats Raunås:
Det är också en grej av att inte bo hos varandra. Dessutom är det ju så att här
har de ett projekt. Då samlar vi dem varje morgon vid frukost och diskuterar.
Och så sitter vi ner. /---/ För de har ju saker som ska fortsätta när de kommer
tillbaks. Så det är både en studie- och arbetsresa. Det handlar ju om att skapa
team. Det är inte så att vi är lösa individer utan vi är grupper, företag som
åker dit.

Mats Raunås hävdar att det är positivt att hela gruppen bor tillsammans eftersom det skapar sammanhållning och ger bättre förutsättningar för att bilda
team. Ett ytterligare ett argument för att hela gruppen skulle bo tillsammans
menar han är att det är lättare att kontrollera vad som händer. Han uttryckte
också oro för sina elevers trygghet om de skulle bo hemma hos lettländska
familjer.
Ett annat skäl till att elever på utbytesresor i vissa fall inte kan bo hos varandra är att standarden i vissa länder är låg och detta i kombination med stor
trångboddhet gör det allför ovant för svenska elever att bo i sådana miljöer.
Familjer med mycket låg levnadsstandard vill också ogärna ta emot utländska nattgäster. Men de flesta av de intervjuade lärarna förordar att elever ska
bo hemma hos varandra.
Flera av de intervjuade lärarna berättar att de värdesätter högt att deras
elever skapar nya kontakter. Här ges några exempel.
I utbytet mellan Globala gymnasiet i Stockholm och East Bay MET High
School i USA underlättas kontakterna med hjälp av e-post och datortelefoni.
Läraren Mattias Winnberg svarar följande på frågan ”Vad tycker du är det
viktigaste som eleverna har fått ut av att delta i den här typen av undervisning och vara utomlands?”
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Dels tror jag att eleverna fått många vänner. Just ett sådant program som
Skype och att det är så enkelt att mejla. Det är ganska lätt att uppehålla en
kontakt, och jag vet att några elever från den här skolan i USA kanske skulle
resa nu i sommar i Europa.

Från Mattias Winnbergs berättelse framgår det också att han uppfattar det
som naturligt att elever från hans skola reser till USA och att elever från
USA reser till Sverige. Genom att elever på båda sidor av Atlanten knutit
kontakter via skolsamarbete menar Mattias Winnberg att det är lätt för hans
elever att ta kontakt om de skulle resa till USA igen.
Liknande erfarenheter har Freddie Gillberg och svarar så här på frågan
om vad som är det viktigaste eleverna får ut av samarbetsprojektet:
De får ju kontakter som många upprätthåller. Det har ju hänt varje år att det
skett återbesök. Privata återbesök åt båda hållen, och det har kommit ukrainare och hälsat på våra svenska elever på sommaren och våra elever har åkt dit.

Här har alltså projekten medfört att elever från olika länder fortsatt att hålla
kontakten och besöka varandra. Även då avstånden är långa och resekostnaderna höga kan samarbetsprojekt leder till att elever knyter vänskapsband
även om det inte innebär fysiska besök. Om detta berättar Birgitta Kaijler:
En elev som jag hade har blivit brevvän med en av flickorna därnere på Madagaskar i vad blir det? Det är väl fjärde året nu då, och båda flickorna går på
universitetet idag. För den flickan från Madagaskar, hon fick ett stipendium
här från Sverige. Vi startade en ideell förening för skolan har inte pengar.

Samarbetet med Madagaskar har lett till att på Birgitta Kaijlers initiativ har
en ideell förening startats på Spånga gymnasium. Med hjälp av sponsorer har
föreningen kunnat ordna stipendier till flickor på den här skolan så att de fått
möjlighet att plugga vidare.
Den här flickan och min före detta elev de brevväxlar än idag. Den här flickan på Madagaskar, Nuun heter hon, vill bli advokat och säger att hon ska
jobba för kvinnors rättigheter på Madagaskar, det är hennes dröm. De brevväxlar och har kontakt än idag.

Här förmedlar Birgitta Kaijler att hon både är tillfredställd över att ha fått till
stånd utbildning för flickor på Madagaskar och att hennes tidigare elever
fortsätter att hålla kontakter med elever på Madagaskar. Att det kan resultera
i något sådant tycker hon att då är det egentligen syftet med de här projektarbetena.
Ett annat exempel på hur tidigare elever håller kontakten om berättar
Inga-Lill Almlöf om hur elevernas engagemang fortsätter efter skolan i utbytet mellan Zanzibar och Visby:
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Det är så roligt när vi kommer dit för då kommer alla de som varit med under
åren till skolan. Det ger ju ringar på vattnet, att de är så entusiastiska och ställer upp år efter år.

Inga-Lill Almlöf berättar att mötet med tidigare elever är inspirerande för
samarbetet. Hon tar också upp en skillnad mellan Zanzibar och Visby. Denna skillnad består i att på Zanzibar är de flesta ungdomarna kvar på ön, medan de flesta ungdomarna försvinner från Visby, efter att de tagit studenten.
Men de som är kvar på Gotland, och har kommit till skolan vid besöken från
Zanzibar.
Kommunikationsspråk
Då elever från olika länder får möjlighet att samarbeta uppstår ett behov av
att kunna kommunicera. Om man har ett gemensamt språk att kommunicera
på underlättas kommunikationen. Om detta vittnar Birgitta Kaijler då hon
berättar att samarbetet mellan hennes skola i Sverige och Lycée Joël Sylvain
i Ambalavao på Madagaskar:
Första gången vi skulle ta kontakt med den här skolan visade det sig att de
bara talade franska. Det är inte så många av våra elever som klarar det. Vi
försökte ändå kommunicera via engelska. Eleverna där blev jätteentusiastiska. De såg en möjlighet med det här samarbetet och haffade några frilansare
som jobbade därnere inom missionsförsamling, en man och en kvinna som
var från Canada, som kom dit på lördagarna och började läsa engelska med
eleverna. De var så motiverade att de lärde sig på nolltid. Jag har aldrig varit
med om några som lärt sig engelska så snabbt.

Då svenskar kommunicerar med människor från andra länder är engelska det
vanligaste språket. I denna undersökning är det också så, utom i ett fall då
tyska också används för kommunikation mellan eleverna. I fallet ovan är
kunskaperna hos eleverna i samarbetsskolan på Madagaskar större i franska
än i engelska. Ändå var det elever på Madagaskar som valde att lära sig engelska för att kunna få kommunicera med svenska ungdomar och inte svenska
elever som valde att lära sig franska.
Det engelska språket är det vanligaste förekommande kommunikationsspråket vid internationella utbyten mellan svenska skolor och skolor i andra
länder. För de flesta svenska skolungdomarna innebär det att de får använda
ett annat språk än sitt modersmål som kommunikationsspråk. Detta torde
leda till en del begränsningar i förståelse, men samtidigt en övning i att utrycka sig och kommunicera. Om detta reflekterar Helen Hunt:
That they are obviously cooperating with other students is good and having to
get cooperating with people they don't know and cooperate with people they
don't have a common language with, or they do but it is not their first language and that’s good.
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Helen Hunt tycker det är bra att hennes elever som har engelska som modersmål får samarbeta och kommunicera med ungdomar som kan engelska
men inte har engelska som modersmål.
Skolutbyten vidgar elevers världsbild
Tydligaste exempel på hur elevers världsbild förändras framkommer i intervjusamtalen med lärare som arbetar i skolor på orter som de intervjuade upplever har ett perifert läge såsom Norrtälje och Visby i Sverige och Isle of
Wight i England. Ett belysande exempel på detta är följande uttalande av
läraren Inga-Lill Almlöf i Visby:
Alla ungdomar reser ju inte som skottspolar runt världen. Det är ju så. Här på
Gotland är det ju inte riktigt så som jag kan tänka mig i Uppsala och Stockholm. Framförallt tänker jag på en kollega i Nacka. De ungdomarna där är ju
globetrotters fast de bara är 16 år. Så är det inte för ungdomarna här. Det här
är ju deras livs resa. Det säger de alltid.

Betydelsefullt i Inga-Lill Almlöfs uttalande ovan är att hon uppfattar att det
finns en stor skillnad i resvanor hos ungdomar beroende på om de bor i ett
storstadsområde eller på en ö som Gotland. Värdet av att få göra en resa med
skolan upplever Inga-Lill Almlöf vara större för ungdomar som inte är vana
att resa. Skolutbytet med Zanzibar får då en så viktig påverkan på eleverna
att de upplever det som sitt livs resa. Liknande tankar framför Mats Raunås i
grannskolan då han berättar om skolsamarbete mellan Visby och en landsortsstad i Lettland:
Det ger en extra dimension. … Vi sitter på landsbygden i Lettland tre mil
från Riga och gör en liten internationell jämförelse, de åker till Riga och vi
åker till Stockholm. Längre än så blir det inte. Det finns ju en värld utanför
oss här på ön. Så jag ser att det här är någonting som vi kanske måste ge våra
ungdomar på något sätt. Att få lite utblick, och i och med att vi åker till Lettland så läser vi också lite grann om Lettland innan. Det är väl egentligen den
fördelen. Fördelen ligger ju helt på eleverna egentligen.

Enligt Mats Raunås upplever man både i Visby och i Jelgava att många av
gymnasieeleverna är ovana att resa långt att skolutbytet därför fyller ett upplevt behov av att dessa landsortsungdomar behöver vidga sin världsbild.
Liknande tankar ger läraren Helen Hunt från Isle of Wight uttryck för då hon
utvecklar varför elever behöver träffas över nationsgränser och samarbeta
med varandra:
And certainly on the Isle of Wight, not many students do that because we are
on an island. I mean it is bad enough, it is difficult enough to try them get to
into collaboration with schools in England and to realise that. I mean some do
because they sport and they compete but an awful lot of students on the Isle
of Wight live a very insular life and they don't imagine that they are going to
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be out of influent anything very far field and yet the are influenced by modern technology and modern advancements all the time.

Helen Hunt menar att många av ungdomarna på Isle of Wight lever isolerat
genom att de sällan reser utanför ön. Hon anser att skolan kan motverka sådan isolering med att bland annat ha internationella samarbetsprojekt där
elever får resa till andra länder och där samarbeta med andra ungdomar.
Gemensamt för lärarna från Gotland och Isle of Wight är att de upplever att
deras elever har en mindre geografisk rörlighet och mer begränsad världsbild
än vad ungdomar från storstäder och mer centralt belägna orter har.
Platsupplevelse
Upplevelsen av de platser som besöks i samband med internationella skolutbyten påverkar eleverna. Här redovisas utvalda exempel på reflektioner och
jämförelser som de intervjuade lärarna gör. Det första exemplet är hämtat
från ett utbyte med Ukraina:
För våra elever som varit med på resan säger att det är något så fantastiskt om
de inte kunde ha föreställa sig hur det kan vara i ett gammalt Sovjetland. Att
det är så trevliga människor, att det är så varmt och det är så fint. Det är fula
fasader på husen, men det är mycket som är så enormt vackert.

Freddie Gillberg berättar att det är vanligt att vi i Sverige tror att det typiska
för gamla Sovjetländer är att det är smutsigt, fult och nedgånget. Då elever
och lärare kommer till Ukraina förändras deras föreställningar genom att de
får uppleva att en hel del av miljön är mycket vacker.
De största skillnaderna i platsupplevelse får svenska elever i länder som
ligger längre bort från Sverige och där de kulturella skillnaderna är som
störst. Men trots långa avstånd och skilda levnadsförhållanden finns det också flera likheter. Då Inga-Lill Almlöf berättar om hur hon och hennes elever
upplever Zanzibar Stone Town utrycker hon sig så här:
Vår kontaktskola därnere ligger inne i Stone Town och där är det på det viset
att det är de fattigaste som bor i denna stenstad. Det är inte som i Visby där
de som har pengar som bor innanför ringmuren. Så det är precis tvärtom. Det
har ju varit så förr här också, om du går tillbaka till början av 1900-talet så
var det ju många fattiga som bodde inne i Visby och de som hade pengar
byggde ju sina villor därutanför Visby. Men där är så fortfarande att de som
har pengar bygger sina villor utanför stan.

I sin berättelse om platsupplevelsen jämför Inga-Lill Almlöf Zanzibar med
Visby. En viktig skillnad som Inga-Lill Almlöf tar upp är levnadsstandarden.
Den andra viktiga skillnaden som hon tar upp är den rumsliga fördelningen
av befolkningen. I Visby berättar hon har uppmärksamheten på den unika
miljön innanför ringmurarna lett till en gentrifiering av stadskärnan, med
renovering och upprustning av den äldre bebyggelsen. I Zanzibar Stone
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Town, berättar Inga-Lill Almlöf, är bostäderna statligt ägda och hyrs ut till
människor med lägre inkomster. Inga-Lill Almlöf berättar också att i många
hem i Stone Town bor det familjer bestående av 10 – 15 personer i en liten
lägenhet med låg standard.
Utbytet mellan Zanzibar och Visby har sin grund i Unescos Young People's World Heritage Education Project (WHE). Detta projekt riktar sig
främst till grundskolans högre åldrar och gymnasiet med syftet att engagera
och involvera ungdomar i bevarandet av Världsarven (Internationella
programkontoret, 2011) Då samarbete sker mellan olika platser och där målet med samarbetet är att bevara och utveckla det unika för platserna torde
platsupplevelsen vara viktig. En möjlig effekt av utbytet mellan Visby och
Zanzibar skulle kunna vara att ungdomarna från Zanzibar blir uppmärksammade på att deras hem kan bli gentrifierade.
Kulturmöten
I internationella skolutbyten möts elever och lärare som kommer från platser
med olika kultur. En kulturskillnad mellan Sverige och England tar Fiona
Lockhart upp då hon berättar att hon upplever att förhållandet mellan lärare
och elever är mer informellt i Sverige. De törsta skillnaderna i kultur och
levnadsförhållanden som beskrivs i intervjuerna är sådana mellan I-länder
och U-länder. I fyra av intervjuerna har samarbete med utvecklingsländer
avhandlats. Det som framkommer i synen på utvecklingsländer är flera olika
exempel på kulturella skillnader mellan Sverige och platsen där samarbetsskolan ligger. Ett sådant exempel är att svenska elever då de vistas på en
skola i Kina haft problem med att äta kinesisk mat och att kinesiska elever
som vistats i Sverige haft problem med att äta svensk mat.
Det finns också exempel från intervjuerna på hur lärare beskriver att de
uppfattar att kulturella skillnader inspirerar elever. Birgitta Kaijlers berättar
om att deras samarbete med Madagaskar i första hand är om natur och djur,
men att samarbetet leder vidare till att ungdomarna blir nyfikna på varandras
musik- och fritidsintressen.
Vad har vi för gammeldans och folkdräkter som vi kan visa upp. De har ju
fantastiska danser och musik därnere som är olika beroende från vilken del
man kommer ifrån och de har olika danser och kläder, färger på kläderna osv.
Hur många av våra ungdomar är intresserade av 17-18 åringar av idag är intresserade av våra folkdräkter. Det är inte många som är det. Men det här
väckte ju ett intresse hos våra skolelever.

Inspirationen innebär här att eleverna blir nyfikna på kulturen på Madagaskar, men att detta också vilket är intressant leder till att elever får motivation
till att lära sig mer om svenska folkliga traditioner.
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Inga-Lill Almlöf berättar att då hennes elever får en ödmjukhet då de möter i människor som lever i en annan kultur och under andra levnadsförhållanden.
De ungdomar som vi träffar där och de har ju inte alls de faciliteterna som
våra ungdomar har, men de är ju så glada och de är så otroligt tacksamma och
de ger dem. De får faktiskt en annan syn på livet. Man funderar lite grann på
hur man själv lever, och det perspektivet det kommer de att bära med sig för
livet tror jag. De kommer aldrig att glömma de här upplevelserna.

I Inga-Lill Almlöfs berättelse betonas aspekten att internationella skolutbyten ger eleverna nya perspektiv och upplevelser som de kommer att föra med
sig hela livet.
Även mellan Sverige och Östeuropa skiljer sig levnadsförhållandena och
detta kommenterar Freddie Gillberg så här:
Eleverna får se en helt annan bild och får naturligtvis se att det finns problem
och att det finns logistiska problem och att det är problem vad det gäller standard i boende och hygien och sådana saker. Men de ser ju också många positiva saker som de inte har fått se tidigare. Så det är kul att vara med och se
hur elevernas omvärldskunskap ökar. Det är ju en av de roligaste delarna med
det hela tycker jag.

Då man i ett skolutbyte besöker platser med en sämre levnadsstandard leder
det till en del problem, men de positiva upplevelserna av en annan kultur och
förbättringen av elevernas omvärldskunskap överväger starkt det negativa.
Då Christina Peters får frågan om vad hon utifrån de resor hon gjort med
elever upplever är det viktigaste eleverna har fått ut av detta, berättar hon att
eleverna innan får skriva om sina förväntningar inför resan, och att de oftast
inte har några speciella förväntningar. Men då hon observerar dem under
resans gång händer det en hel del:
Deras intresse växte, och de har många, många frågor. Det finns många ahaupplevelser, där de säger: ”Jag visste inte att det var så. Jag visste inte att det
var roligt, och jag visste inte att människor var så öppna eller hjälpsamma.”

Av citatet framgår det att mötet med en annan kultur påverkar eleverna.
Christina Peters berättar också att när de kommer tillbaka har de i många fall
sagt att det var mycket roligare och intressantare och mer spännande än vad
de trodde. Hon upplever att responsen från eleverna alltid varit positiv och
berättar också att eleverna själva under de senaste tre åren själva börjat jämföra Stockholm och Sverige med de platser dit kommer. Christina Peters
betonar mest upplevelsen av att hennes elever då de besöker ett annat land
får ett större intresse för det andra landet, omprövar sin syn på det andra
landet och gör jämförelser med sitt eget land. Dessa förutsättningar skapar,
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menar Christina Peters, att eleverna får möts och umgås med andra människor:
Den största tillgången tycker jag är mötet med människorna, istället för att
läsa i böcker. Dels för att kunna höra andra argument och andra synsätt. Och
öva sig i att lyssna. Men också genom det här mötet ökar förståelsen för varandra, det tycker jag är den allra största vinsten.

Christina Peters menar att det personliga mötet leder till att man utbyter erfarenheter och ökar förståelse för varandra. Det kan leda till att man förstår att
man själv inte alltid gör det rätta det, utan kan lära sig av den andra. På så vis
hävdar hon får man både en ökad förståelse och tolerans för varandra. Det
tycker hon är den största vinsten och ser ett värde med att just möta andra
kulturer.
Effekter på lärande och personlighetsutveckling - en sammanfattning
Alla de intervjuade lärarna betonar att elevernas lärande och personlighetsutveckling påverkas positivt i de projekt med internationellt skolsamarbete
de arbetat med. Dessa effekter, hävdar de, grundar sig i att eleverna får uppleva en annan miljö än den invanda, och samarbeta med jämnåriga som har
andra erfarenheter än vad de själva har. Viktigt anger lärarna att programmet
är väl förberett, att eleverna får nya perspektiv genom möte med människor
som vars kultur och språk skiljer sig från det egna. Verksamheten som bedrivs skiljer sig mycket mellan de olika studerade utbytena, men i alla projekten finns både undervisningsaktiviteter som lektioner, undersökningar,
laborationer, grupparbeten, redovisningar, studiebesök och andra aktiviteter
som att bo och laga mat tillsammans, lekar och musik.
I redovisningen ovan har antytts flera andra effekter av internationella
skolsamarbeten som att lärande om miljö påverkas, elever får inspiration till
vidare studier och att skolans undervisning påverkas. Dessa redovisas mer
detaljerat nedan.

Effekter på lärande om miljö
I samtliga studerade skolutbytesprojekt ingår miljö som en viktig del. I det
här avsnittet lyfts fram några effekter på elevers lärande om miljö inom projekten. Som ovan beskrivits skiljer sig projekten en hel del i uppläggning och
innehåll vilket medför att effekterna är långtifrån enhetliga.
I några av projekten är mätningar av miljöfaktorer viktiga inslag. I de projekt som Hans Willstedt i Växjö driver kan elever från olika skolor rapportera in mätvärden och göra jämförelser. I det samarbete som Sandown High
School har med Celsiusskolan får elever från de båda skolorna arbeta tillsammans med att genomföra och redovisa ekologiska undersökningar på
land och i havet.
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Lärarna från England betonar att deras elever i det här projektet får möjlighet att göra mycket mer praktiskt fältarbete än vad de får göra hemma på
den egna skolan. Vidare tar de upp att de uppskattar att formerna för de redovisningar elever gör är mycket friare än de redovisningar de får göra inom
sina ordinarie skolkurser. I de här projekten med naturvetenskaplig inriktning är det upplevelser, mätningar, redovisningar och tolkningar som understryks av lärarna med avseende på lärande om miljö. Andra projekt har huvudsakligen samhällsinriktade aktiviteter på programmet och då får skiftande syn på miljöfrågor ytterligare utrymme.
Ett exempel på detta är det samarbete Globala gymnasiet i Stockholm har
med USA, och där elever undersökt politiskt beslutsförfarande. I det studerade utbytesprojektet går eleverna i årskurs 3 på naturvetenskapsprogrammet
och hela klassen gör projektarbeten om hållbar utveckling, miljö och hälsa.
Projektarbete på gymnasiet är en egen kurs, och i den här klassen integreras
projektarbetet med kurserna Samhällskunskap A och Biologi breddning. Så
här berättar läraren Mattias Winnberg om en fältstudieresa till USA som han
gjorde med två av eleverna i klassen.
Mina elever fick träffa alltifrån lokala beslutsfattare ända upp till senatorer.
Speciellt intressant var att vi fick träffa en av senatorerna för Rhode Island
som hade varit med om att ta fram en kampanj där man jobbade med ett vattenprojekt.

Viktigt hävdar Mattias Winnberg är att hans elever fick möta olika beslutsfattare och bli insatta i hur en beslutsprocess om miljö kan gå till i USA. I
Rhode Island har man länge sett att det är ett stort problem att plastpåsar från
vanliga matvaruaffärer hamnar ute i naturen. Genom att införa en skatt på de
här plastpåsarna ville man komma till rätta med det problemet. Eleverna fick
uppleva att det i USA är kontroversiellt att införa skatter och avgifter. För att
komma runt problemet kallade man inte avgiften för plastpåseskatt utan
istället fick den namnet Supporting a trash free Anacostia river. Mattias
Winnberg trycker på att värdet med att göra fältstudieresor är att det blir mer
på riktigt då elever får tillämpa sina kunskaper utanför skolans väggar. Vidare trycker han på det ömsesidiga samarbetet och berättar vidare om hur han
upplevde hur de amerikanska eleverna uppfattade svensk miljölagstiftning
då de var i Sverige och studerade miljöfrågor.
De blev väldigt imponerade. /---/ USA generellt skiljer sig ganska mycket
från hur man jobbar i Sverige med frågor runt miljölagstiftning. I USA ser
det ju olika ut om man jämför med varje del eller stat, så kan det se väldigt
olika ut. Men i Sverige kan man peka ut olika faktorer som att man har stark
tilltro till staten och det här med allemansrätten att människor är vana att ta
ansvar för naturen.
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Mattias Winnberg lyfter fram att eleverna från USA blir insatta i hur vi i
Sverige arbetar med miljöfrågor och pekar på förhållanden som han upplever
vara nyckelfaktorer för att arbete med miljöfrågor ska fungera.
Huvudmålet med samarbetet mellan Richard Steffengymnasiet i Visby
och en skola i Lettland är utvecklande av UF-företag i båda länderna. Men
miljöaspekter kommer ändå in, och så här kommenterar ekonomiläraren
Mats Raunås hur dessa kommer in i sina elevers arbete med UF-företag.
Du kan använda restprodukter från annan produktion för att tillverka din egen
produkt. Du ska också vara beredd på att den ska kunna återvinnas. Den ska
alltså inte kastas utan den ska kunna återvinnas i det system vi har här i Sverige. Så långt får man sträcka sig än så länge, för det finns ju inte återvinningsmöjligheter överallt.

Mats Raunås hävdar att vad eleverna än gör i sina UF-företag ska det finnas
miljöaspekter finns med. Det är ett måste inför framtiden. Han får sedan
frågan om skolan i Lettland har med miljöaspekter i sina UF-projekt och
svarar då så här:
Nej inte så mycket. Några stycken har faktiskt tänkt på det här med återvinning. Och då är det ju också en sådan här sak att t.ex. burkar. Det var någon
som hade gjort, en knycklare för engångsburkar så att man kunde slänga dem
mycket lättare. Det där förstod inte våra elever riktigt. Har ni ingen återvinning? Har ni ingen pant?

Mats Raunås hävdar att medveten om återvinning än så länge är låg i Lettland, och att de saknar infrastruktur för återvinning. De har inte heller lagstiftning om producentansvar som vi har i Sverige.
Skolutbytesprojektet mellan Visby och Zanzibar började som ett världsarvsutbyte och handlade mycket om medvetandegörande hur man kan vårda
och att bevara sitt världsarv. I början jobbade de med alla de kulturella värdena som fanns i de olika världsarven. Efterhand berättar Inga-Lill Almlöf
fick projektet också en inriktning mot att arbeta med miljöfrågor:
Eftersom det ju började som ett världsarvsutbyte handlade det mycket om
medvetandegörande. Hur ska man vårda och att bevara sitt världsarv? Hur
ska man sprida kunskapen bland ungdomar om det här faktiskt är ett världsarv som är värt att vårda och bevara. I början jobbade vi så att vi tittade på
alla de kulturella värdena som fanns i de olika världsarven. Men ganska
snabbt så märkte vi att.... Vi ska inte slå oss på bröstet, men där nere så var
det väldigt.

Inga-Lill Almlöf beskriver att då man kommer man till Zanzibar upplever
man att det är rent och snyggt här om man gör en jämförelse. Hon betonar
dock starkt för att vi inte ska slå oss för bröstet och hävda att vi är bäst. Första gången de var i Zanzibar städade de i en centralt belägen park som då var
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kraftigt nedskräpad efter en marknad. I vissa delar av de centrala delarna i
parken kunde det se snyggt och välordnat ut medan det lite längre ut ofta låg
drivor med plastflaskor och annat skräp. Detta har förbättrats avsevärt under
de sex år som Christopher Polhemsskolan besökt Zanzibar. Då eleverna från
Zanzibar besökte Visby gjorde man ett motsvarande arbete med att förbättra
renhållning och attityder till nedskräpning. Detta gjorde man först praktiskt
genom städning och skräplockning men också genom att studera hur återvinningsstationer fungerar och arbete med opinionsbildning genom att skriva
och distribuera informationsbroschyrer. Skolelevernas aktiviteter har lett till
märkbara förbättringar av renhållning och attityder till nedskräpning menar
Inga-Lill Almlöf.
Att vi i Sverige kan lära oss av andra länders arbete med miljö tar Christina Peters upp då hon beskriver sina elevers upplevelser i Tyskland.
Då har många observerat att källsorteringen i Berlin ser annorlunda ut än här.
Man har en sopsortering på alla pendeltågsstationer och på alla tunnelbanestationer. Det finns alltid fyra sopbehållare.

Christina Peters berättar att eleverna då ofta frågar om de kastar rätt och
diskuterat en hel del om återvinning. Hon berättar vidare att hennes elevers
upplevelser av källsortering i Tyskland lett till att eleverna tagit initiativ till
att en miljöstation tillkommit SSHL och att miljöfrågor diskuteras mera på
skolan.
Projekten som lärarna berättar om innehåller flera olika aspekter på miljö
såsom politiskt beslutsfattande, miljöaspekter på varuproduktion, mätningar
av miljöfaktorer, observationer i naturen och i stadsmiljö. Enligt de intervjuade lärarna ger projekten elever flera nya kunskaper om miljöfrågor och
motiverar dem till att jämföra sin invanda miljö med miljön i ett annat land.

Inspiration till vidare studier och yrkesval
Flera av de intervjuade lärarna berättar i intervjuerna att de skolutbyten de
arbetat med inspirerat elever i sina val av studier efter skolan. Detta gäller
dels svenska elever som väljer att läsa språk utomlands, eller att läsa en del
av sin universitetsutbildning i ett annat land. I intervjuerna finns också flera
exempel på hur elever från samarbetsskolor i andra länder har fått inspiration
till studier.
Båda exemplen som redovisas nedan kommer från läraren Johan Cedergren som har erfarenhet av många olika internationella utbyten och beskriver
detta på följande sätt när han får följdfrågan om hur internationella skolutbyten påverkat elevers yrkesval.
Ja, vi har en kille nu. /---/ Han har läst statsvetenskap och har egen blogg.
Han är politiskt aktiv. Han var ju med och reste. Vi gjorde resor till Bryssel
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också en EU-resa, och han var med där. /---/ Jag har ganska många som fortsatt att läsa geografi. På ett eller annat sätt har det bidragit till deras framtid,
och kanske på ett annat sätt om de inte hade rest tror jag.

Johan Cedergren ger flera exempel på att elever som han haft med på studieresor utomlands och i internationella skolutbyten på avgörande sätt blivit
inspirerade vid val av eftergymnasiala studier.
En intressant effekt är att då svenska skolor har haft samarbete med skolor
i andra länder som har det sämre ekonomiskt ställt har det kunnat ge effekten
att elever från samarbetsskolan kunnat komma till Sverige och utbilda sig
här för att sedan återvända till sitt hemland. Sådana effekter berättar Johan
Cedergren om att ett utbytesprogram som funnits på hans skola gett:
De var här ett år och bodde i familj, läste här och lärde sig svenska. Det häftiga med det är att flera av dem sedan har återvänt till sina hemländer och fått
toppjobb där. En har gift sig här och en har gått på KTH. Det hände mycket
med de eleverna som var här. Väldigt mycket i deras liv. För deras liv var ju
så (gest: litet). De kom ju från stampat jordgolv och sedan förändrades livet
eftersom den personen fick möjlighet att vara här ett år.

Effekter på elevers framtida studieval och yrkesval framkom främst i de
intervjuer där lärarna hade lång erfarenhet av internationella skolutbyten. I
de övriga har eleverna inte lämnat skolan ännu, och då har sådana eventuella
effekter inte kunnat visa sig. Ingen av de intervjuade lärarna fick en direkt
ställd fråga om påverkan på studieval och yrkesval, men eftersom flera ändå
tagit upp det i sina berättelser är det en indikation på att de upplever det som
en viktig effekt.

Effekter på skolans undervisning
En effekt som flera av de intervjuade lärarna ger utryck för är att internationella skolutbyten och studieresor i andra länder inspirerar till att utveckla
och förändra skolans undervisning.
Ur intervjuerna framkommer att arbete med utbyte i en del fall skapar
idéer till nya arbetssätt. Så här berättar Birgitta Kaijler då hon får frågan:
”Hur mycket tid lägger dina elever ned på projektet de deltar i?”.
Ja de har lagt ner enormt mycket tid, väldigt, väldigt mycket tid. Ja de här tjejerna (håller upp häfte med bild) som gjorde det här projektet var med på
Skansenakvariet. Projektet med Skansenakvariet varade en hel sommar, och
det var 28 elever som ställde upp och jobbade ideellt i skift.

Här att projektet med Madagaskar lett vidare till ett samarbete mellan
Spånga gymnasium och Skansenakvariet där eleverna får arbeta med frågor
som ingår i gymnasiets obligatoriska projektarbetskurs. Birgitta Kaijler me-
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nar att detta skapat väldigt stor motivation hos eleverna och att de därför lagt
ner mycket arbete och presterat bra resultat.
Ett annat exempel kommer från Johan Cedergren som deltagit i Globala
resan, ett utbildningsprogram för skolpersonal som anordnas av Internationella programkontoret, och som sedan följdes av att elever och lärare på
skolan tre år i rad gjorde studieresor till Indien. Från detta fick han en idé
som förverkligades på skolan: Han berättar nedan om en bestående effekt
som kommer fler elever till del:
Vi kom på något som vi kallade för Globalproducent. Vi hade något på skolan som vi kallade Musikproducent och Kulturproducent, och då kom jag på
att vi kan ha Globalproducenter också. Det är de elever i årskurs 3 som gör
sitt projektarbete. Projektarbetet görs inom ramen för Globalproducenterna
och de arbetar med globaliseringsfrågor i skolan. De kan ha föreläsningar,
HIV/AIDS eller vad det än är.

Johan Cedergren berättar att i aktiviteterna inom Globalproducent arbetar
elever från olika gymnasieprogram och att det därför är ganska unikt. Här
framkommer det alltså att effekter från internationella skolsamarbeten också
når andra elever än de som deltar i resorna.
Ett ytterligare exempel kommer från Birgitta Kaijler. På hennes skola är
det ännu inga elever som deltagit genom att resa till samarbetsskolan i Madagaskar, men projektet har ändå väckt elevernas intresse och lett till effekter på skolundervisningen. Efter lärarnas första resa till Madagaskar började
man året efter med en temavecka:
Vi bjöd in polismyndigheterna, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Världsnaturfonden. De här större myndigheterna. Så bjöd vi in vår
guide Lita från Madagaskar med hjälp av sponsorpengar. Vi hade vi vecka då
eleverna fick information om alla myndigheter i Sverige. En kille från Tullverket som var med oss sedan 2007, som jobbade med utrotningshotade djur
kom att berätta också om det på den här Globalveckan. Det jag försökte liksom var att få en bild av helheten för eleverna. Det här med utrotningshotade
djur och illegal handel är väldigt stort.

Temaveckan, Global vecka, om utrotningshotade djur har Spånga gymnasiums naturbruksprogram haft sedan 2007. Ett viktigt mål med veckan är att få
elever ska få upp ögonen för att det också finns negativa sidor med handel
med djur och arter. Birgitta Kaijler menar att det finns mycket pengar i den
illegala handeln med utrotningshotade djur och att olika myndigheter och
organisationer på ett bra sätt kan bidra till kunskaper om detta hos eleverna.
Ännu ett exempel är då läraren Hans Willberg som berättar att elever som
deltagit i internationellt skolsamarbete om miljö ställde krav på skolans utbildning och fick till stånd att de fick läsa miljöinriktning på sin skola.
Ekonomiläraren Mats Raunås berättar om att hans upplevelser från
skolutbytesresa i Lettland, direkt kunde användas i ekonomiundervisningen.
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Orsaken till detta var att effekterna från finanskrisen 2008-2009 blev mycket
större i Baltikum än i Sverige.
Effekter från internationella skolprojekt på skolans undervisning som lärarna uppger är både inspiration för lärare och elever till att driva större projekt på skolan och direkta tillämpbara saker i lärarnas undervisning. Det är
både innehåll och arbetssätt som förändras i en del skolor på grund av inspiration av genomförda skolutbytesprojekt.

Egenskaper hos arenor för lärande
Ovan har beskrivits olika effekter av internationella skolprojekt utifrån delaktiga lärares berättelser. För att förklara dessa effekter infördes det teoretiska begreppet arenor för lärande.
I ljuset av egenskaper hos dessa arenor för lärande sammanfattas här de
effekter av internationella skolbesök som framkommer ur de intervjuade
lärarnas berättelser. Då skolgrupper reser eller tar emot andra skolgrupper
inom internationella skolutbyten äger detta rum under ett antal mycket intensiva dagar. I internationella skolutbyten lämnar elever och lärare sin invanda
miljö och möter en annan verklighet. Ramarna för elevernas aktivitet resultat
av överenskommelse mellan de samarbetande skolorna och arbetet som bedrivs är därför influerat av flera olika skolkulturer.
Enligt de intervjuade lärarna påverkas elevernas lärande och personlighetsutveckling märkbart positivt under internationella skolutbytesprojekt.
Detta grundar sig dels i resan till ett annat land och vistelsen i en annan miljö, men viktigast hävdar flera av de intervjuade lärarna är mötet och samarbetet med människor som lever i andra länder. Flera av lärarna tar upp vikten
av att det är väl förberett program där eleverna har stor delaktighet och ansvar i utformningen. De tar också upp värdet av att få uppleva ett annat lands
vardag, och få uppleva undervisningsmetoder som är annorlunda än på den
egna skolan.
Då miljöfrågor finns på programmet påverkas elevernas lärande om detta
dels genom att de får uppleva och undersöka andra miljöer och dels att de
arbetar med och diskuterar miljöfrågor med människor som lever i andra
länder där miljöfrågor kan hanteras på annat sätt än man är van vid. Viktigt
är också att få uppleva att elever i andra länder arbetar med samma saker
som i den egna skolan.
Lärare berättar också om att för en del elever blir upplevelser i samband
med internationella skolutbyten så starka att de påverkar deras val av vidare
studier och yrke. Lärarna berättar också att de själva fått många intryck som
påverkat dem personligen och också gett dem inspiration till att utveckla och
förändra undervisningen på den egna skolan. De många upplevda positiva
effekterna av internationella skolutbytesprojekt utgör lärarnas största drivkraft till att engagera sig i sådana.
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7. Drivkrafter till engagemang

I föregående kapitel redogjordes för hur flera olika effekter av internationellt
skolsamarbete, och slutsatsen drogs att dessa effekter utgör den främsta
drivkraften till lärarnas engagemang i internationella skolutbyten. Lärarnas
svar på vilka drivkrafter de har finns både uttalat i svar då frågor ställts direkt om detta eller uttryckt i svar på andra frågor. Lärarna har inte explicit
tillfrågats hur de förhåller sig till undervisningsteorier och samhällsteorier,
utan då sådana tas upp är det utifrån min tolkning av lärarnas berättelser.
Kapitlet inleds med att redogöra för olika explicit uttalade motiv från lärarna till att engagera sig i internationella skolutbyten. Efter detta behandlas
målsättningar som mer specifikt utrycker vad det är man vill åstadkomma i
sin verksamhet. I avsnittet Geografiskt läge redogörs för hur rumsliga förhållanden har skapat behov för tillkomsten av internationellt skolsamarbete.
Kapitlet avslutas med att behandla synsätt på miljö och belysa om detta är en
drivkraft för lärare i sitt engagemang inom internationella skolutbyten.

Lärares uttalade motiv
I intervjuerna framkommer flera uttalade motiv hos lärare för att engagera
sig i internationella skolutbytesprojekt. Här följer några exempel. Då Mattias
Winnberg i slutet av intervjun blir tillfrågad om det är något som han vill
lägga till svarar han så här.
Nej det är väl bara att jag verkligen hoppas att alla lärare någon gång får möjlighet att genomföra en fältstudieresa med elever för det är verkligen otroligt
utvecklande. Dels för eleverna men också för läraren som pedagog. Det är en
fantastisk upplevelse. Jag vet att det kanske inte är alla förunnat, men jag
hoppas verkligen att de flesta får pröva på det. Man blir så otroligt utmanad i
sin yrkesroll. Man kan ju aldrig riktigt planera en sådan resa. I klassrummet
har man ju ofta kontroll och man kan precis planera vad som händer. Men så
är det ju inte riktigt här, utan det är ju en helt annan situation och det är viktigt att få uppleva det.

Mattias Winnbergs svar är en god sammanfattning av vad flera av lärarna
tagit upp i sina berättelser. Här beskrivs upplevelsen av att elevernas lärande
och personlighetsutveckling utvecklas i samband med resor, att läraren själv
utvecklas genom möte med nya miljöer och oväntade situationer som är
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svåra att förutsäga. Då Mattias Winnberg säger att det är viktigt att få uppleva det, tolkar jag det som att han menar att det är upplevelsen av att klara av
det oförutsedda som är eftersträvansvärt.
Om sina drivkrafter berättade Helen Hunt att hon tycker att internationellt
samarbete är berikande för lärare eftersom det ger möjligheter att arbeta
utanför klassrummet, att resa och att få uppleva att man kan erbjuda eleverna
mer.
Då Freddie Gillberg får frågan om vilka drivkrafter han har för att ställa
upp och arbeta med internationellt skolutbyte ger han ett omfattande svar,
där han anger flera olika drivkrafter. Dels beskriver han sitt personliga engagemang som går tillbaka på att han var med och startade projektet. Han
tycker det är intressant att ett sådant projekt går att utveckla, och vill medverka till att hålla projektet vid liv. En annan aspekt är att projektet gett honom vänkontakter som han vill upprätthålla. Den drivkraften som Freddie
Gillberg framhåller är upplevelsen av att iaktta hur de deltagande eleverna
förändrar sin världsbild under projektets gång.
Inga-Lill Almlöf som har lång erfarenhet av läraryrket berättar så här om
varför projekten är viktiga för henne:
Jag hatar det där att ta fram något gammalt. Jag känner att jag vill utveckla
min egen kreativitet och sådant. Så jag tyckte att det här var ett spännande
område, som jag märkte var outforskat.

Inga-Lill Almlöf betonar i intervjun att det är viktigt att lärare är engagerade
i sin undervisning och i sina elever. De internationella skolutbytesprojekt
som hon arbetar med är viktiga för henne för att fortsätta vara en engagerad
lärare. En annan sak som hon tar upp är att alla de tankar som hennes elever
skrivit i sina loggböcker inspirerar henne liksom de egna upplevelserna på
resorna till Zanzibar:
Jag tycker för egen del att man får en annan syn på sitt eget liv. Man får den
där ”African disease” och vill tillbaka. Särskilt då man är på stäppen och savannen.

Alla de intervjuade lärarna lyfter fram de deltagande elevernas utveckling då
de berättar om sina erfarenheter av de projekt som de arbetat med. En av de
komponenterna i denna utveckling, och som lärare lägger vikt i, är mötet
mellan människor som har relativt stora skillnader i kulturella erfarenheter.
En som trycker på detta är Kristina Holdar, som då hon får frågan om vad
hon upplever som viktigast svarar hon utan att tveka att ”det är väl faktiskt
att se elevernas erfarenheter av kulturmötet. Det är det viktigaste för mig,
annars skulle jag inte vara med i projektet. ”
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Intresset för andra kulturer och att förmedla upplevelser av dessa lyfter
också Christina Peters upp då hon får frågan om sin motivation till att engagera sig:
Grunden ligger i att jag tycker det är otroligt spännande med andra kulturer.
Att se världen och möta människor i sin egen kultur tycker jag är jättespännande, och kommunicera med dem.

Grunden i hennes engagemang är intresse och nyfikenhet på andra kulturer
och att hon vill förmedla detta till sina elever. Viktigt menar Christina Peters
är att ompröva sina fördomar om andra människor och deras kultur, genom
att kommunicera med dessa människor. Christina Peters för också fram sina
erfarenheter från sin uppväxt i dåvarande DDR, där det inte fanns möjlighet
att resa utomlands.
Genomgående i alla intervjuerna är att lärarna visar ett stort engagemang
och villigt berättar om sitt arbete med internationella skolutbyten. Enligt de
intervjuade lärarna kräver verksamheten med skolutbyten ett stort engagemang hos de inblandade. En av lärarna utrycker sig så här om en kollega:
Hon är ju en veritabel eldsjäl alltså. Så det hänger på eldsjälarna, och det
hänger på personligt engagemang från lärarna. Det finns inget annat som kan
driva det än liksom engagerade lärare. Det måste vara väldigt engagerade lärare.

Av intervjuerna framkommer det att verksamheten med internationella
skolutbyten innebär mycket arbete för de flesta deltagande lärarna. I sina
berättelser är lärarna mycket entusiastiska men är också blygsamma. I det
berömmande citatet ovan är det insatserna hos en arbetskamrat som lyfts
fram och kommenteras i berömmande ordalag.
En viktig drivkraft som de flesta av lärarna tog upp var den egna personliga utvecklingen både i yrkesrollen och allmänt. Andra drivkrafter som har
framkommit är lärarnas egen nyfikenhet på andra platser och miljöer. En
tolkning är att engagemanget i sig för flera av lärarna har ett egenvärde och
utgör en drivkraft för lärarna.

Målsättningar
Målsättningar hör ihop med drivkrafter eftersom målsättningar innebär formuleringar av vad som önskas uppnås. Skolans undervisning som de undersökta projekten är en del av har många olika mål. Då de intervjuade lärarna
diskuterar målsättningar tar de främst upp sådana mål som hör ihop med de
projekt som de arbetar med. Deras beskrivningar har ofta en informell karaktär och ofta även visionära. Många av dessa kan säkerligen tolkas in i styrdokumentens övergripande mål, men särskiljes ändå här med benämningen
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informella mål. Då lärarna specifikt anger mål i styrdokument och uppfyllelse av kursmål för en eller flera kurser som deras projekt ingår i benämns
detta formella mål.
De formella målen är specifika för respektive projekt. Exempel på formella mål är att studera miljöfrågor, göra undersökningar inom projektarbetskursen, genomföra marknadsföring i Ung Företagsamhet (UF-företag), göra
fältstudier i biologi, studera kultur och att studera historia. I de mål som skolorna satt upp för internationella skolutbyten ingår att olika detaljerade
kursmål ska uppfyllas och arbetet med att uppnå dessa inom ramen för
skolutbyten är en viktig del i skolutbytet. De informella målen har en övergripande karaktär och handlar om t.ex. att främja elevers personlighetsutveckling och att utvidga elevers världsbild.
Nedan återges några exempel på hur lärare utrycker sig om målsättningar
från de studerade skolutbytena. Genomgående är att då lärarna ombeds att
beskriva målen med projekten väljer de främst att berätta om informella mål.
Då Mattias Winnberg får frågan vilka mål som han anser vara viktigast i
det samarbetsprojekt med USA som han deltagit i svarar han så här:
Ja det är många. Dels att vidga ens vyer. Det handlar om att skolan aldrig
bara får bli det som händer i klassrummet. Det är en pedagogs uppgift att se
till att eleverna lämnar klassrummet och upplever verkligheten. Om man har
den möjligheten att få titta på något som man jobbat teoretiskt med i skolan
och sedan se hur det fungerar i samhället och ute i världen. Det är en fantasisk möjlighet att man kan bredda elevernas perspektiv på det sättet, så det
fyller många viktiga funktioner att komma ut i världen. Det är jätteviktigt för
elevernas kunskapsinhämtande men också för deras personliga utveckling.

Det formella målet i projektet som Mattias Winnberg arbetade med var elevernas projektarbete men det han uppger som det viktigaste med utbytesprojekt är att också uppnå ett flertal andra effekter dvs. informella mål. Liknande tankar för Birgitta Kaijler fram då hon beskriver målet med sin skolas
samarbete med Madagaskar:
Målet är ju att få eleverna att starta ett samarbete och få de här projektarbetena naturligtvis att de blir slutförda. Men ett övergripande mål är att man önskar att de ska ha fortsatt kontakt. Många pluggar vidare på universitet och de
kan utveckla den här vänskapen.

Här är det också avklarandet av projektarbetskursen som är det formella
målet, medan upprättandet av kontakter och att skapa vänskap är de viktigaste informella målen.
Då elever från Sandown High School är på lägerskola i Sverige är det
kunskaper i biologi som är det formella målet. Så här beskriver Fiona Lockhart dessa mål:
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I think it is good if they can see the biology or the study of ecology as whole
rather than separate things like food chains, food webs and succession so they
can bring it in all together. And also see that is really does exist. You study
something that is real and not just looking in a book so the application of
what is in their books. In that would be a supportive thing.

Fiona Lockhart berättar att ett mål som hon har är att det praktiska arbetet i
naturen som eleverna får göra ska leda till att de får en större helhetsförståelse för vad ekosystem innebär, och att ekosystem är något verkligt som finns i
naturen och inte enbart i läroböcker.
Johan Cedergren berör nedan en annan typ av målsättning som finns i
skolans styrdokument:
För oss var det ju viktigt och så är det ju liksom en liten bygd med mycket
fördomar och en del starka högerkrafter. Så att få ut de här ungdomarna och
få dem att se världen, deras första resa utanför landet. Och fantastiskt viktigt
också ur den aspekten att de för ju det vidare i sina familjer och till släkt och
vänner och så där.

Resor till andra länder där ungdomar får träffa andra människor och bli insatt
i deras levnadsförhållanden medverkar, enligt Johan Cedergren, till att ta
bort fördomar mot människor från andra länder. Dessa förändrade attityder
påverkar också ungdomarnas familjer. Respekt för alla människor ingår i de
grundläggande värden som anges i läroplanen (Utbildningsdepartementet,
1994, s. 3).
På frågan, ”Anser du att man har hjälp av skolans styrdokument och läroplaner?”, svarar läraren Inga-Lill Almlöf så här:
Internationalisering är ju ett av de övergripande målen. För skolans vidkommande är det någonting vi ska göra. Men man behöver inte allid resa. Men
man ska ju ändå ha en globalisering och man ska ha en kontakt med internationella frågor.

Ovan hänvisar Inga-Lill Almlöf till de centrala styrdokumenten, och lyfter
fram att de ger möjligheter till internationellt samarbete. Hon tar upp att
styrdokumenten ställer krav på att man arbetar med internationella frågor,
men att det inte finns krav på att göra resor.
Då Johan Cedergren får samma fråga hänvisar han främst till sin skolas
lokala styrdokument: och betonar att dessa ger stöd till de internationella
skolutbytesprojekt som han arbetat med:
Ja det tycker jag. Globaliseringsfrågorna trycks det ju på åtminstone i våra
styrdokument, och att vi ska jobba med internationella frågor. Så där tycker
jag att man har stöd för det arbete vi gör. Vi har tittat på det arbete vi utför då
vi gör vår egen arbetsplan för arbetslaget. Vi har stöd i att söka pengar och att
försöka arrangera de där resorna eftersom vi ska ha ett globalt tänkande och
att vi ska ha ett internationellt perspektiv inte minst på samhällsvetenskaps-
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programmet som har den inriktningen. Det har vi hävdat vid flera tillfällen
och då citerat ur styrdokument.

De lokala styrdokumenten ger stöd för de internationella skolutbytesprojekt
som han arbetat med, och lyfter fram att styrdokument kan användas som
argument för att få genomföra internationella skolutbytesprojekt.
En annan viktig aspekt på mål tar Inga-Lill Almlöf upp då hon ger ett exempel på hur målet i ett projekt förändras över tid på grund av att nya aspekter upptäcks. Då elever och lärare upplevde att nedskräpning är ett hinder för
att bevara världsarvsmiljön ändrade man inriktning till att också arbeta med
renhållningsfrågor. Så här avslutar Inga-Lill Almlöf sin skildring av denna
utveckling:
De är nöjda med det vi gör, och tycker innerst inne att det är klart att det måste till en förändring. Så här kan vi ju inte fortsätta och allra helst inte idag i
samband med Global Warming och sådant. Ja helt enkelt att ungdomar blir
mer medvetandegjorda om världen hur vi ska ta hand om vår värld. Inte bara
lokalt utan totalt.

Här har alltså projektet från att från början varit ett kulturprojekt övergått till
ett renhållningsprojekt och vidare till ett klimatprojekt. Inga-Lill Almlöf
upplever att eleverna är nöjda med det de gör i projektet och att tycker att de
får insikter om att det behövs förändringar.
Innehåll i skolutbytesprojekt kan också styras av vad som är möjligt att få
ekonomiska bidrag för. I ett av projekten som pågått under flera år har innehållstemat förändrats över tid. De formella målen som innebär att eleverna
förväntas inhämta specifika kunskaper inom ett ämnesområde som ekologi,
historia och hållbar utveckling har varierat från år till år i detta projekt, medan de underliggande informella målen som språkutbyte och kulturutbyte
varit oförändrade.
Nedan berättar Freddie Gillberg om målen med det fleråriga skolutbytesprojekt han har erfarenhet av. Detta är ytterligare ett exempel på hur behov
kan förändra inriktningen i skolutbytesprojekt.
Våra elever och deras elever ska se hur ungdomar har det i sina respektive
länder, som ju skiljer sig ganska mycket, trots att vi inte ligger så långt ifrån
varandra. Det är ganska stor skillnad om man tittar på hur folk lever i Ukraina
och Sverige. Vi har studerat hur utvecklingen varit där under senaste 100
åren, och ofta har vi även haft en historisk bakgrund med. Man har fått lära
sig lite grann om den historiska utvecklingen i länderna. Sedan har vi under
de två senaste åren arbetat med teman kring hållbar utveckling.

Projektet hade från början fokus på att göra jämförelser mellan länderna, till
efterhand utvecklats till att titta på olika förutsättningar för förbättringsarbete
i de båda länderna. Detta menar Freddie Gillberg är ett led i att arbeta med
hållbar utveckling.
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Intervjusvaren gav många olika bilder av mål. Även lärarnas tolkning av
begreppet mål var väldigt olika. I vissa fall beskrevs målen som att uppfylla
kursmål. I ett par fall beskrevs att ett mål med att arbeta med ett internationellt skolutbytesprojekt är att öka samarbetet mellan olika ämnen inom
gymnasieprogrammet. I ett av fallet tolkades frågan om mål utifrån de bidragsregler som EU ställt för Comeniusprojekt. Genomgående var att övergripande informella mål lyfts fram mest. Så här lyfter Birgitta Kaijler informella mål:
Man skulle ju kunna ha samarbete med många skolor i hela världen egentligen och då suddas gränserna ut. Då blir inte de här gränserna så viktiga längre. Ett övergripande mål är att sudda ut gränserna om det gick att göra det.

Birgitta Kaijlers uttalande ovan utrycker informella mål på ett visionärt sätt.
De viktigaste styrdokumenten för den svenska gymnasieskolan är Regeringsformen (Regeringskansliet, 1976), Skollagen (Regeringskansliet, 1998),
Läroplanen Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) samt programmål för
gymnasiets olika program. Skollagen och de olika programmålen är föremål
för omarbetning med en tidsplan att nya ska träda i kraft från den 1 juli 2011.
Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var
och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§).
Målet att skolan ska främja respekten för vår gemensamma miljö kan tolkas
så att internationella skolsamarbeten där upplevelser och kunskaper om varandras miljö är ett led i att uppfylla detta mål. I läroplanen finns följande
passus under rubriken ”Skolans huvuduppgifter”:
Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels
själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Utbildnings–
departementet, 1994, s. 7)

Den typ av internationella skolsamarbeten som är föremål för denna studie är
ett av de sätt som skolor arbetar med för att uppnå målen i denna huvuduppgift. Kommuner och andra huvudmän för skolan upprättar också olika lokala
styrdokument, och på enskilda skolor finns det styrdokument som kan gälla
för hela skolan eller för ett visst program på en skola.
Beskrivningen av målsättningar i detta avsnitt har syftat till att belysa och
ge exempel på vilka effekter lärarna önskar få ut av de internationella
skolutbytesprojekt som de är engagerade i. Intressant att notera är att lärarna
både diskuterar formella mål som finns i projektplaner och informella mål
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som har sin grund i de upplevelser och erfarenheter lärarna haft i sina internationella skolutbytesprojekt.

Geografiskt läge
Internationella skolutbyten handlar per definition om samarbete mellan skolor över nationsgränser. I några av intervjuerna uttalar sig lärare såsom att
den egna ortens och samarbetsortens relativa geografiska läge haft betydelse
för uppkomsten av samarbete mellan skolor. Detta innebär att geografiskt
läge påverkar möjligheter till genomförande av internationella skolutbytesprojekt. I andra fall är det lärarens och skolans geografiska kontaktnät som
spelat roll för tillblivandet av samarbete.
Geografin skapar behov och förutsättningar för samarbete
I några av intervjuerna uttalar sig lärare om att den egna ortens och samarbetsortens geografiska förhållanden haft betydelse för uppkomsten av samarbete mellan skolor. I andra fall är det lärarens och skolans geografiska
kontaktnät som spelat roll för tillblivandet av samarbete.
I Norrtälje och Visby har städernas läge vid Östersjökusten betydelse för
att skolsamarbete tillkommit med länder på andra sidan Östersjön. I Norrtälje har Rodengymnasiet haft olika samarbeten med skolor runt Östersjön, där
samarbetet initierats av näringslivsintressen och vänortssamarbete i Norrtälje
kommun. I Visby har gymnasieskolorna också samarbete runt Östersjön. Då
ekonomilärarna på Richard Steffengymnasiet ser ett behov av att vidga sina
elevers uppfattning om marknaden finner de det naturligt att leta samarbete
på andra sidan Östersjön. Så här utryckte sig Mats Raunås om detta när han
fick frågan om varför det just blev Lettland som man valde att samarbeta
med runt Ung Företagsamhet:
Lettland ligger, det var ju framförallt att Östersjöländerna. Vi tittade, Vi har
ju faktiskt Östersjön här. Varför ska vi åka så långt bort. Och det enda österut
som det händer en hel del är där. Om vi går vidare österut till Vitryssland,
Ukraina och Ryssland är det alltså länder som ligger ganska lågt. /---/ Baltikum var ju igång otroligt och det är ju ändå, låt oss kalla det för systerländer
eller broderländer.

Här för Mats Raunås fram dels Lettlands läge med ett kort geografiskt avstånd över Östersjön från Gotland, dels att det i Lettland och övriga Baltikum pågår en snabb ekonomisk utveckling och slutligen för han fram en
intressegemenskap mellan länderna i Baltikum och Sverige.
Då Inga-Lill Almlöf kort berättar om innehållet i ett planerat projekt om
Östersjön är det den gemensamma miljön som har fokus:
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Det är ju framförallt kring den här gemensamma Östersjöproblematiken som
man kan läsa om i dagens tidning. Bland annat att det är ett så förorenat hav
och att vi alla är ansvariga. Att medvetandegöra ungdomar är allas vårt ansvar, och att de i sin tur kan fundera över rening och hur regeringarna sköter
det, och hur det ser ut i de olika hamnarna.

Den gemensamma miljön är central i ett samarbete mellan skolor runt Östersjön menar Inga-Lill Almlöf. Hon betonar att det är viktigt att medvetandegöra ungdomar om vi alla har ansvar för miljön. Gotland som ligger mitt i
Östersjön påverkas mycket av hur miljön är i det omgivande havet.
En annan aspekt på samarbete över Östersjön ger Johan Cedergren i Norrtälje utryck för när han hävdar att samarbete med skolor i forna Sovjetstater
leder till att fördomar såsom gammal rysskräck minskar:
För oss var det ju viktigt och så är det ju liksom en liten bygd med mycket
fördomar och en del starka högerkrafter. Så att få ut de här ungdomarna och
få dem att se världen, deras första resa utanför landet. Och fantastiskt viktigt
också ur den aspekten att de för ju det vidare i sina familjer och i släkt och
vänner och så där. Så det blir en spin-off effekt i bygden. Sen finns det finns
exempel på elever som åkt över till Tallin med sin släkt, sin familj och andra.
Och bara för att ni måste se Tallinn. Och rysspöket har ju funnits här.

Internationellt skolsamarbete med länderna på andra sidan Östersjön motverkar fördomar om förhållandena i de forna sovjetstaterna hävdar Johan
Cedergren. Han tar också upp att det i Norrtälje som är en kuststad lever
kvar en rysskräck som går tillbaka från tider då Sverige var i krig med Ryssland. Så här argumenterar han vidare om betydelsen av internationella
skolutbytesprojekt:
Det är också det man kan tycka att politikerna inte hajar riktigt vad man får ut
eftersom det blir spin-off effekter. Och i en sådan här bygd där det inte finns
några naturliga förutsättningar för elever med studievana.

Medvetandet hos politiker om de positiva effekterna av internationella skolsamarbeten borde vara högre anser Johan Cedergren.
I några av intervjuerna har tillkomsten av samarbetet inte varit beroende
av specifika samband mellan platser. Ett exempel på detta är Freddie Gillberg i Uppsala:
Jag tror inte att det spelar så stor roll vilket land man har utbyte med, men jag
tycker det är lite roligt att det är ett land som inte är så välkänt. För det ökar
på något sätt upptäckarglädjen.

Freddie Gillberg påstår att platsen i sig inte har betydelse för tillkomst av
samarbete, men betonar att han upplever det att det ger en extra dimension
att samarbeta med ett land som är mindre känt för eleverna.
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Undersökningen tyder på att det relativa läget har större betydelse för tillkomst av internationella skolsamarbeten än vad det har på större orter.

Lärares perspektiv på miljö
En gemensam egenskap för de studerade skolutbytena är att de innehållsmässigt arbetat med miljöfrågor, fast i olika stor utsträckning. I de bakomliggande faktorer som lärare har för sina drivkrafter till engagemang i internationella skolutbyten återfinns olika perspektiv på vad miljö innebär och
syn på hur miljöfrågor drivs politiskt och syn på miljöundervisning. Dessa
bakomliggande faktorer framträder inte tydligt i intervjusamtalen, då det inte
ställdes explicita frågor om dem. Men i intervjumaterialet finns flera inbäddade fragment där sådana bakomliggande faktorer framträder. Jag finner det
adekvat att lyfta fram och belysa detta eftersom det bidrar till att belysa uppsatsens syfte att undersöka lärares drivkrafter.

Begreppet hållbar utveckling
Då miljöfrågor diskuteras lyfts ofta begreppet hållbar utveckling fram. Ett
förväntat resultat var att alla de intervjuade lärarna spontant skulle lyfta fram
begreppet hållbar utveckling, och att de olika lärarnas förhållningssätt till
begreppet hållbar utveckling skulle framgå av intervjusvaren. Detta visade
sig inte vara fallet eftersom flera av lärarna inte nämnde begreppet hållbar
utveckling över huvud taget.
I pilotstudiens två intervjuer och i den fortsatta intervjustudiens första intervju nämnde ingen av lärarna någon gång begreppet hållbar utveckling. I
planeringen av intervjun ingick det att inte föra fram hållbar utveckling som
en explicit fråga, utan strategin var att lärarnas syn på hållbar utveckling
ändå skulle komma fram i informanternas utsagor. I den andra intervjun i
den fortsatta studien intervjuades en lärare som arbetar på en skola där begreppet hållbar utveckling uttalat ingår i skolans profil. Denne lärare nämnde
begreppet hållbar utveckling flera gånger under intervjun. Inför de följande
intervjuerna modifierades intervjuguiden genom att som en del av intervjuns
avrundning ställa en fråga om hur informanten ser på begreppet hållbar utveckling. Denna fråga uppfattades av vissa informanter som om det var ett
test på deras kunskaper om hållbar utveckling, medan andra gav svar där de
spontant relaterade till de internationella skolprojekt vi diskuterat i intervjun.
Då lärarna fick frågan om hur de definierade begreppet hållbar utveckling
framgår det av svaren att de uppfattade frågan på olika sätt. En del svarade
direkt medan andra utryckte att de kände sig utsatta för förhör. I första exemplet nedan har läraren inte nämnt begreppet hållbar utveckling i intervju-
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samtalet om det internationella skolutbyte hon arbetar med. Men då hon blir
ombedd att definiera hållbar utveckling gör hon det direkt utan betänketid.
Hållbar utveckling är ett stort område, om man går in på geografin eller om
det är samhällsperspektiv man ska gå in på. En hållbar utveckling inom skolan t.ex. handlar om en pedagogisk utveckling och att elever får kunskaper
och erfarenheter så att de kan utveckla samhället. En hållbar utveckling kan
vara utifrån de klimatologiska bitarna också, att man inte ska släppa ut så
mycket koldioxid och metangas i atmosfären så att det inte blir accelererande
växthuseffekt som leder till klimatförändringar. Men vi har även en hållbar
utveckling i markanvändning eller hur det påverkar befolkningen. Ja, allt
handlar om vilket perspektiv man ska stoppa in i hållbar utveckling, om det
är pedagogiskt, matematiskt eller geografiskt, samhällsvetenskapligt. Så det
är väldigt stort. Ett globalt perspektiv kan man nog säga.

I den citerade definitionen ovan ger läraren uttryck för att hon använder
hållbar utveckling som ett begrepp med flera olika perspektiv. En annan bred
definition är formulerad i nästa exempel:
Jag vet väl ungefär definitionen. Man kanske skulle säga att det sätt vi måste
tänka på i framtiden för att kunna leva mer tillsammans på vår jord och göra
det på ett sätt som gör att vi mår bra. Då menar jag inte oss i Sverige utan att
vi måste ha ett mer globalt perspektiv. Jag tror att den här typen av utbyten är
väldigt bra ur den aspekten. Då spelar det inte så stor roll vad det är för land
man har utbyte med. Men vi människor måste få upp ögonen för de stora frågorna som det pratas om, men som det inte görs så mycket åt.

Läraren betonar att vi behöver ett mer globalt perspektiv för fram att internationella skolutbyten bidrar till ett mer globalt perspektiv vilket hon bedömer
som nödvändigt för hållbar utveckling.
Då läraren i det tredje exemplet nedan fick frågan inleds svaret med ett
skratt.
Det är en rolig fråga höll jag på att säga. För mig har det med hela samhällsstrukturen att göra. Många tycker då man säger hållbar utveckling att de bara
tänker på den gröna biten om man säger så. För mig är hållbar utveckling att
det har med hela samhället att göra.

Läraren betonar här att hon uppfattar begreppet hållbar utveckling som ett
begrepp som har med hela samhällsstrukturen att göra och inte som enbart
ett miljöbegrepp. Andra av lärarna ger en smalare definition av begreppet
hållbar utveckling genom att enbart knyta det till olika miljöfrågor.
I några av fallen knyter lärarna frågan om hållbar utveckling direkt till de
projekt som diskuteras i intervjun. Detta gör de dels genom att hävda att
utbytesprojekten som de är inblandade i är en del i hållbar utveckling. Samtidigt problematiserar de denna fråga med att ta upp dilemmat med resande:
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Jag menar att hur ska vi överleva om vi inte tänker i de här termerna på hur vi
reser och hur vi gör. Egentligen skulle vi inte resa med flyg dit. Men det är ju
omöjligt för då skulle man inte komma fram förrän deras gymnasietid var slut
nästan (skrattar). Men i det lilla kan vi fundera på hur man reser.

Läraren menar att flygresor medför förbrukning av fossila bränslen och utsläpp vilket påverkar miljön negativt. Samtidigt är flygresor det enda praktiska alternativet för längre resor som till USA och Afrika. Då läraren säger
att man i det lilla kan fundera på hur vi reser tolkar jag det som att de är de
hur man tar sig till skolan, jobbet, affären och fritidsaktiviteterna som man
kan påverka och förändra så att de ger mindre miljöpåverkan. Läraren berättade att de på skolan arbetar med en informationskampanj där man bl.a. tar
upp biltrafik, drivmedel, hantering av spillolja och farligt avfall. Läraren tar
också upp att de försöker få helhetsperspektiv och, att hållbar utveckling inte
bara är att inte slänga papper på gatan, utan också hur jag lever själv i ett
kretslopp.
I intervjuerna uttrycker sig lärarna väldigt varierande om begreppet hållbar utveckling. Några av dem använder begreppet spontant då de berättar om
de miljödelar som ingår i skolutbytesprojekten. Av de som spontant inte
använt begreppet hållbar utveckling och blir ombedda att definiera begreppet
så finns det några som upplever frågan som en naturlig följdfråga hörande
till det innehåll intervjun handlar om, medan några andra ger utryck för att
de blir besvärade eller undrande över av att få en sådan fråga. Frågan ”Hur
ser du på hållbar utveckling?” var den enda frågan i intervjuerna som jag
uppfattade att någon blev besvärad av att få.
Jag tolkar de varierande och uttalandena om hållbar utveckling så att lärarna upplever begreppet som mycket komplicerat och att det innebär att de
tycker det är svårt att ge ett rakt och tillfredställande svar på frågan hur hållbar utveckling definieras. En annan orsak till varierande svar kan vara att det
skiljer sig en hel del mellan olika skolor vilken policy respektive kommun
har angående hållbar utveckling. En del kommuner prioriterar hållbar utveckling genom att anställa projektledare med särskilt ansvar för implementering av Hållbar utveckling i kommunens skolor. En del skolor har också
Hållbar utveckling som en uttalad profil för skolan.
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Syn på miljöundervisning
I de undersökta internationella skolprojekten har miljöfrågor en viktig roll.
Projektens effekter på lärande om miljö har beskrivits tidigare och målen
med projekten har belysts. I detta avsnitt ska jag redovisa några exempel på
hur lärarna i intervjuerna beskrivit sin syn på miljöundervisning. Jag gör
detta genom att ställa tre frågor och sedan ge exempel på svar på respektive
fråga.
Vilka metoder i miljöundervisningen lyfts fram?
Vilket innehåll i miljöundervisningen lyfts fram?
Vilka lösningar av miljöproblem lyfts?
Vilka metoder i miljöundervisningen lyfts fram?
Projektarbeten som är ämnesöverskridande och i en del fall också programöverskridande (elever från flera olika gymnasieprogram deltar).
Elever gör intervjuer.
Elever skriver rapporter.
Elever gör mätningar och observationer.
Föreläsningar.
Aktioner som att plocka skräp el. göra kampanjer.
Elever gör utställningar.
Elever gör informationsblad.
Kommunikation via e-post, telefon och sociala medier.
Diskussioner och debatter.
Vilket innehåll i miljöundervisningen lyfts fram?
Globaliseringsfrågor.
Implementering av lagar.
Produktlivscykler.
Försurning.
Nedskräpning.
Transporter.
Kvinnors situation.
Livsmedelsförsörjning.
Vattentillgångar.
Näringskedjor.
Övergödning.
Utrotningshotade djur.
Handel.
Ekosystems funktion och skydd av ekosystem.
Följder av naturkatastrofer.
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Vilka lösningar av miljöproblem lyfts fram?
Att människor är uppfinningsrika och hittar på många olika lösningar.
Att människor har kunskaper om miljöproblem och lösningar på miljöproblem.
Att människor ifrågasätter.
Att människor samarbetar.
Att människor har ett ekologiskt tänkande.
Att det finns system för återvinning och att människor tillämpar kretsloppstänkande.
Svaren på frågorna som listats upp ovan kommer från flera olika av de intervjuade lärarna. De ger därför inte en bild av vad varje enskild lärare tycker.
Däremot ger det en totalbild som indikerar att verksamheten i internationella
skolprojekt är pluralistisk och ansluter till den undervisningstradition som
betecknas som undervisning om hållbar utveckling.
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8. Förutsättningar och framtid

Då internationella skolutbytesprojekt undersöks kommer frågan om förutsättningarna för deras varaktighet upp automatiskt. I detta avsnitt belyses
villkoren för internationella skolutbytesprojekt utifrån de genomförda intervjuerna. Redovisningen följer den schematiska beskrivning av tidslinje för
projekt som konstruerades vid planeringen av intervjustudien. De delar som
tas upp i redovisningen är markerade med fetstil i figuren nedan. Finansiering är en viktig aspekt på förutsättningarna för internationellt skolsamarbete
och redovisas som ett eget avsnitt.

Figur 3. Schematisk beskrivning av tidslinje för internationella skolprojekt.

Uppkomstskede
Tillblivelsen av de olika projekten är unika för vart och ett av projekten.
Nedan ges några olika exempel på hur projekten uppkommit och vilka som
är de viktigaste aktörerna i projekten.
I några av fallen har kommunen haft en policy att ha internationellt samarbete. Exempel på detta är Norrtälje som dels har haft flera samarbeten med
platser runt Östersjön och där deltagande i den Globala skolan ledde till
studieresor för gymnasieelever till Indien. Ett annat exempel på detta är Visby där samarbetsprojektet började som ett utbyte mellan världsarvstäderna
Visby och Zanzibar. I ovanstående två exempel har initiativ kommit från
aktörer centralt i kommunen till skolor i kommunen. På skolnivå har det
sedan varit lärare som varit aktörer.
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I andra fall ingår internationella skolutbytesprojekt i skolans profil. Exempel på detta är Globala gymnasiet i Stockholm som har flera olika utbytesprojekt och också använder dessa i sin marknadsföring som görs inför
gymnasievalet. Här uppmärksammades skolans marknadsföring av en lärare
på East Bay MET school i Rhode Island som ville få sin skola att knyta kontakter med Sverige, och tog kontakt med Globala gymnasiets skolledning,
som i sin tur gav en lärare i uppdrag att sköta projektet. Ett annat exempel på
hur en skolas arbete med profilering kan leda till internationellt samarbete är
Celsiusskolan i Uppsala som på 1990-talet startade en lokal inriktning på
naturvetenskapsprogrammet med det engelska språket som profil. Detta ledde till ett samarbete med Sandown High School på Isle of Wight där intresset
från Sverige var inriktat på det engelska språket, medan intresset från England kom att handla om svensk natur och möjlighet att få bedriva fältarbete
inom biologi. I detta fall är det främst lärare på de båda samarbetsskolorna
som varit initiativtagare och aktörer i samarbetet. Samarbetet pågår fortfarande efter mer än 10 år trots att Celsiuskolans engelskprofil är nedlagd sedan flera år tillbaka.
För Spånga gymnasium är det arbetet med tropiska djur på inriktningen
djurvård på naturbruksprogrammet som gör att skolan intresserar sig för
djurens naturliga livsmiljöer och att skolan därför försöker få kontakter med
olika länder. Aktörerna här är huvudsakligen karaktärsämneslärarna på naturvårdsprogrammet.
I alla projekten är det lärare som varit de främsta aktörerna vid tillblivelsen av projekten, men att initiativ till projekt även kommit från skolledning
och från kommunledning.

Genomförandeskede
Genomförandet av de olika projekten är också unika egenskaper hos respektive projekt. Dessa har beskrivits i tidigare avsnitt om effekter och drivkrafter. Gemensamt för alla projekten är att det är lärare som driver projekten
och är projektens aktörer i genomförandeskedet. I flera av fallen är det samma lärare som arbetat med projekten under hela den tid som de har pågått,
medan i några fall har nya lärare tagit vid. Så här kommenterar Inga-Lill
Almlöf förutsättningar för internationella skolutbytesprojekt:
Jag önskar att det skulle vara mer och att det var fler elever som kunde få den
här möjligheten. Men det handlar ofta tyvärr om lärarens arbetsinsats och lärares ork att ta tag i sådana här saker. Att organisera och jobba för att eleverna ska få möta den här världen.

Genomförandet av internationella skolutbytesprojekt är starkt beroende av
lärarnas arbetsinsats hävdar Inga-Lill Almlöf.
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I intervjuerna framkommer från samtliga att de viktigaste faktorerna för att
projekt ska kunna drivas är engagerade lärare och att det finns finansiering
till projektet. Dessa två faktorer belyses vidare i nästa avsnitt.

Fortsättningsskede
Hos de studerade projekten varierar livslängden. Några av projekten har
pågått under flera år. Andra har lagts ned efter något eller några år och några
av projekten är nystartade.
Enligt de intervjuade lärarna finns det två avgörande faktorer för att projekt ska kunna fortsätta. Så här svarar en av lärarna på en fråga om hur han
ser på framtiden för hans arbetslag att få göra internationella skolutbytesprojekt.
Det handlar ju helt om ekonomi. Det är en ekonomisk fråga plus att det måste
finnas folk som brinner för det, och verkligen vill lägga ner det enorma jobb
som det innebär att planera en resa med elever. Och det är ju inte så enkelt.
Jag är säker på att alla inte är beredda på det.

Läraren hävdar att de viktigaste förutsättningarna för fortsatta projekt är att
det finns ekonomiska medel till att driva projekten och att det finns personer
som är villiga att ansvara för projekten.
En viktig faktor för att en skolas projekt ska fortleva är att andra kan ta
vid. Detta är ibland ett problem som i nedanstående uttalande:
Vi har blivit lite till åren hela högen, och jag kan känna att jag har gjort mitt
vad det gäller resande./---/Jag tycker det är andra yngre som borde ta vid,
men på något vis prioriteras inte det bland våra yngre kollegor Jag tror inte de
är villiga att lägga ner så mycket arbete som vi gjorde. Så det är vi gamla stötar som hållit på under åren, men inte så mycket påfyllning underifrån, vilket
det borde vara tycker jag.

Ovan skildrade problem är dock inte allmänt för i flera av de andra skolorna
är det yngre lärare som tagit över efter andra lärare och i några av projekten
är det yngre lärare som bedriver nystartade projekt.
Den vanligaste orsaken till att projekt läggs ner är enligt denna studie att
projekten är tidsbegränsade och inte får fortsatt finansiering externt. En del
projekt läggs också ned på grund av att internationellt samarbete har fått
lägre prioritet i kommunens och skolans budget. Förmodligen finns det också projekt som lagts ned för att de fungerat dåligt eller att ansvariga av olika
orsaker inte velat fortsätta att driva projektet. I en del fall upphör projekt på
grund av att lärare slutar. Aktörer för fortsatt drivande av projekt är sålunda
lärare som får uppbackning av sin ledning. Aktörer för nedläggning av pro93

jekt blir de som tar beslut om att inte tillskjuta medel till projekt i skolans
budget.

Finansiering
Finansiering av skolutbytesprojekt består av två olika delar. Dels extern finansiering där Programkontoret och Svenska institutet är de största finansiärerna, medan den andra delen är intern finansiering på skolenheten.
Denna undersökning är inriktad på att studera lärares erfarenheter av internationella skolutbytesprojekt och då framkommer också erfarenheter av
administrativt arbete. Undersökningen visar att mycket av det administrativa
arbete som görs på skolorna med att söka externa bidrag sköts av lärare, och
att lärarna upplever detta arbete som betungande. Bestämmelserna för olika
bidrag fungerar också som en styrande faktor bl.a. genom att det är samarbete med vissa länder som är prioriterade av de organisationer som lämnar
bidrag till internationella skolutbytesprojekt.
På skolnivå finansieras projekt delvis genom medel som finns i skolans
budget. I en del kommuner finns det en central pott för internationella skolsamarbeten varifrån skolor kan söka medel till att bedriva projekt. Det finns
också stora skillnader mellan kommuner i hur mycket pengar som finns avsatta för internationella skolprojekt.
Eleverna som reser inom internationella skolprojekt kan också få vara
med och betala kostnaden. Enligt Skollagen (1985:1100) ska utbildningen i
gymnasieskolan vara avgiftsfri för eleverna, men att obetydliga avgifter får
tas ut för resor. Skolinspektionens tolkning är att kostnader upp till 300 kr
får tas ut vid enstaka tillfällen. I den nya Skollagen (2010:800 kap 15 § 18)
ges ett större utrymme för att högre men begränsade kostnader tas ut av elever eller vårdnadshavare men på frivillig väg. Hur skolor från andra länder
som besöker Sverige har inte tagits upp i alla intervjuerna. För projekt som
finansierar utbyte med länder i Östeuropa via Svenska Institutet har också
besökande skolor fått bidrag till resor och uppehälle i Sverige. Tidigare har
också Sida gett bidrag för skolelever från biståndsländer till besök i Sverige.
I Storbritannien har man en annan syn på elevavgifter än i Sverige. De elever
från Isle of Wight som deltagit i lägerskola i Sverige betalat hela kostnader
för sin resa och dess program. I några av projekten har man bildat föreningar
med elever, vårdnadshavare och övriga vars verksamhet har till ändamål att
stödja samarbetsprojektet och finansiera kostnader för projektet.

Sammanfattning
Uppfattningen hos de intervjuade lärarna om vad som krävs för att driva och
fortsätta med internationella skolutbytesprojekt är att det finns engagerade
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lärare som ställer upp och tar på sig ansvaret. Drivkrafter till sådant engagemang har utförligt redovisats tidigare i detta kapitel. De andra viktiga faktorerna för att driva och fortsätta projekt är att det finns finansiering för projektet och att skolhuvudmannen och skolledningen har en positiv inställning till
att internationella skolutbytesprojekt ska vara en del av skolans verksamhet.
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9. Slutsatser och diskussion

Lärares erfarenheter har primärt undersökts i denna studie. Här sammanfattas resultaten och relateras till den teori som redogjorts för i uppsatsens teorikapitel om lärande, miljöundervisning och miljöbegrepp.

Effekter
Studiens första frågeställning handlar om de effekter av internationella
skolutbyten som lärare upplever och varför dessa effekter uppkommer. Lärarna uppger att eleverna i internationella skolsamarbeten både tillägnar sig
specifika ämneskunskaper som kan ingå i olika kursmål, och en positiv personlighetsutveckling. Det lärarna spontant berättar om är olika exempel på
positiva effekter som projekten medfört:
Elevernas personlighetsutveckling och lärande påverkas positivt.
Elevernas omvärldskunskap ökar och elever får en vidgad världsbild.
Eleverna och lärarna skapar nya kontakter.
Projekten inspirerar till att utveckla och förändra skolans undervisning.
Projekten ger insikter om varandras förhållanden och skapar förutsättningar för samarbete.
Elever får inblickar i att elever i andra länder både lär sig samma saker
som de själva gör i skolan och att de lär sig annat innehåll.
Elever får kommunicera på annat språk än det egna, eller elever med
engelska som modersmål får kommunicera på det egna språket med
andra som inte har engelska som modersmål.
Elever får motivation till att sätta sig in i ett annat lands kultur då de
träffar människor från ett annat land.
Elever får motivation till att närmare sätta sig in i sitt eget lands kultur
när de träffar människor från ett annat land.
Elever får inspiration till framtida studie- och yrkesval.
Enligt de intervjuade lärarna är effekterna inom skolutbytesprojekten starkare än de effekter som lärarna upplever att reguljär skolundervisning ger. Undersökningen visar att internationellt skolarbete skapar en speciell miljö för
lärande och jag har valt beteckna denna miljö som arenor för lärande. I tabellen nedan finns uppräknade viktiga egenskaper för arenor för lärande och
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en jämförelse med motsvarande egenskaper för reguljär undervisning i
svenska gymnasieskolor. I den reguljära skolundervisningen förekommer det
bl.a. studiebesök och praktik utanför skolan, vilket inte finns med i tabellen
eftersom de totalt sett innebär en mindre del i den reguljära undervisningen.
Tabell 4. Egenskaper för de arenor för lärande som uppkommer vid internationella
skolsamarbeten jämfört med reguljär skolundervisning.

Tid
Plats
Deltagare
Mål
Kommunikationsspråk

Samarbetsprojekt

Reguljär skolundervisning

1–3 veckor per läsår.
Nästan hela den vakna delen
av dygnet.
På platser i ett annat land och
på hemorten.
Elever från den egna skolan
+ elever från skola i annat
land.
Överenskomna mål utifrån
samarbetsskolorna.
Vanligen engelska men
ibland även annat språk som
elever har gemensamt.

Läsår el. del av läsår.
Lektionstid.
I skolan.
Den egna klassen el. undervisningsgruppen.
Enligt läroplan och kursplaner.
Vanligen svenska.

Som framgår av tabellen ovan finns flera faktorer i lärmiljön som skiljer
mellan internationella skolutbyten och reguljär skolundervisning. Den första
faktorn, tid, skiljer sig markant från vanlig skolundervisning eftersom aktiviteterna som äger rum inom skolutbytesprojekten pågår hela den vakna tiden
på dygnet. Den andra faktorn, platsen, avviker också från vanlig skolundervisning eftersom aktiviteterna äger rum på en plats eller platser i ett annat
land och också innebär en resa dit och hem. Den tredje faktorn, deltagare,
skiljer sig också eftersom det i projekten är deltagare från olika länder och
skolor som möts och samarbetar. Den fjärde faktorn, mål, skiljer sig eftersom läroplaner och kursplaner inte är desamma i olika länder. De samarbetande skolorna kan därför ha olika mål med att delta i samarbetsprojekt, och
måste därför komma överens om gemensamma mål. Den femte faktorn,
kommunikationsspråk, skiljer sig genom att elever i samarbetsprojekten vanligen kommunicerar med varandra på engelska. I samarbete mellan skolor i
icke engelskspråkliga länder måste då alla elever kommunicera på ett annat
språk än det egna. I samarbete mellan svenska skolor och engelskspråkiga
länder måste de svenska eleverna kommunicera på svenska med andra ungdomar som talar sitt eget språk. Det mest unika med internationella skolutbytesprojekt är att ungdomar och deras lärare under intensivt använd tid vistas i
ett annat lands vardagsmiljö.
Enligt sociokulturella teorier om lärande sker lärande i ett socialt samspel
mellan människor. Lärande ses som en aspekt av all mänsklig verksamhet
och detta innebär att lärande inte på ett enkelt sätt kan kopplas till bestämda
arrangemang som skola och undervisning (Säljö, 2010, s. 13). Lärande be97

traktas också som situerat och sålunda beroende av den sociala och kulturella
kontexten. I de internationella skolutbytesprojekt som lärarna berättat om i
intervjuerna avviker lärmiljön väsentligt från den vanliga miljön i skolan.
Det internationella skolutbytet blir då en arena för lärande som ger större
effekter än reguljär skolundervisning. Detta framgår av intervjuerna och i
den uppräkning av effekter som gjorts ovan. Eftersom lärande är mycket
komplext och beroende av ett samspel mellan många olika aktiviteter (Lave,
2009, s. 204) är det dock inte möjligt att utifrån denna undersökning peka ut
vilka enskilda faktorer som gynnat lärandet. Däremot visar undersökningen
att effekterna är många och att lärmiljön är annorlunda än den reguljära.
En viktig effekt av internationella skolutbytesprojekt är att ungdomar från
olika länder träffas och lär sig att samarbeta. I den globaliserade värld som vi
lever i är samarbete över nationsgränser alltmer viktigt. Några av de intervjuade lärarna uttryckte att för att ungdomar ska kunna vara med och samarbeta internationellt är det värdefullt att de får prova på det under skoltiden.
Vi har nu alla tillgång till datorer och mobiltelefoner och kan kommunicera
via e-post och sociala medier. Trots detta finns det ett stort värde i att träffas
ansikte mot ansikte, och göra saker tillsammans. Detta torde gälla all internationell verksamhet. Något som tyder på detta är att antalet längre affärsresor
i världen ökar mer än vad handel och tillverkning gör (Storper & Venables,
2004, Hall, 1998). Genom att elever träffas, utbyter erfarenheter och arbetar
tillsammans blir de mindre anonyma för varandra och får större förståelse för
varandras livsvillkor.

Effekter på elevers kunskaper om miljö
Som ovan beskrivits är det en mängd olika effekter som lärarna lyfter fram i
sina berättelser. En specifik önskad effekt av de undersökta projekten är ett
påverkat kunskapsinnehåll om miljöfrågor. Undersökningen pekar på att
projekten främst följer den undervisningstradition som kallas undervisning
om hållbar utveckling. Undervisning går att bedriva och görs inom reguljär
skolundervisning. De unika effekterna av miljöundervisning inom internationella skolutbytesprojekt beror dels på lärmiljön (arenor för lärande), och
dels på att elever får studera miljöproblem på plats. De elever som undersökte nedskräpning och återvinning i USA hade inte kunnat göra detta utan att
på plats se floden Anacostia och diskutera åtgärder med lokala politiker i
Rhode Island. Elever från Zanzibar och Visby hade inte kunnat få förståelse
för varandras återvinningsfrågor om man inte på plats i de båda städerna
arbetat aktivt med skräpplockning och besökt återvinningsstationer. Elever
från England hade haft svårt att förstå hur brittiska industriutsläpp negativt
påverkat svenska vattendrag genom försurning utan att besöka Sverige. Elever boende runt Östersjön har fått större förståelse för hur olika faktorer påverkar den gemensamma miljö och resurs som Östersjön utgör.
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Negativa faktorer
I lärarnas berättelser har det förekommit få negativa faktorer med att arbeta
med internationella skolutbytesprojekt. Den enda genomgående negativa
faktorn som nämnts är att det arbete som måste göras för att bedriva projekt
kräver mycket tid och att arbetet upplevs som betungande. Det framkommer
också att arbetet ofta inte ryms inom arbetstiden, utan utgör frivilligt och
obetalt övertidsarbete. En negativ faktor som nämndes i ett par av fallen var
att det förekommit avundsamhet från arbetskamrater. En av de intervjuade
lärarna tog också upp att han varit med i projekt där lärare på samarbetsskolor endast varit inriktade på att träffas och ha kul och inte velat arbeta med
seriösa programpunkter.
Ett problemområde som få av de intervjuade lärarna berör i intervjuerna
är risken för att olyckor eller andra incidenter ska hända under resor och
vistelse i samband med internationella skolutbyten. Ingen explicit fråga om
detta ställdes, men det fanns utrymme för informanten att ta upp problemområdet både då denne blev ombedd att berätta om sina erfarenheter av internationellt skolsamarbete och då informanten blev ombedd att redogöra för
nackdelar med internationellt skolsamarbete.

Drivkrafter
Studiens andra huvudfrågeställning handlar om vilka drivkrafter lärare har
för att engagera sig i internationella skolsamarbeten och vad lärare har för
bakomliggande miljö- och undervisningsfilosofi.
En utgångspunkt i planeringen av studien var att lärares mål med internationellt skolsamarbete till stor del handlade om innehåll, och att det därför
skulle vara möjligt att studera hur undervisning inom det specifika kunskapsområdet vattenresurser bedrivs som samarbetsprojekt mellan skolor i
olika länder. Undersökningen visade dock att kunskapsinnehållet i sig inte är
den viktigaste drivkraften för internationellt samarbete. Istället är det upplevelsen av olika positiva effekter, som sker i de möten som äger rum mellan
elever och lärare i internationella skolutbyten, som framträder som den viktigaste drivkraften för lärare att engagera sig i internationellt samarbete. Vissa av lärarna angav också ytterligare drivkrafter såsom att projekt kan fungera som marknadsföring för skolan, för inblandade gymnasieprogram och för
valbara kurser som projekt är knutna till. Några tog också upp att en drivkraft för att arbeta med projekt är att få ett förbättrat samarbete i arbetslaget.
Lärarna upplever att deras engagemang i internationella skolutbytesprojekt
är mycket arbetskrävande, men den personliga drivkraften i en upplevelse av
att projekten leder till positiv utveckling för eleverna och den egna personen
medför att de anser det vara värt denna extra möda.
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Utbildningsfilosofi
Genomgående i intervjuerna lyfter lärarna fram att det viktigaste med internationella skolutbytesprojekt är att de ger en vidgad världsbild, att det är
utvecklande eftersom det dels händer många olika saker och dels att eleverna
får stor delaktighet. Lärarna tar också i positiva ordalag upp att det som händer i projekten inte är lika förutsägbart som i vanliga klassrumssituationer.
Sådana uttalanden tolkar jag som att de är uttryck för en pluralistisk syn på
undervisning som hör ihop med den undervisningsfilosofi som betecknas
som rekonstruktivism, och vars syfte är att eleverna ska lära sig att kritiskt
värdera olika alternativ. Intervjuerna ger dock inte ett faktiskt belägg på att
tolkningen att många av de intervjuade lärarna har en pluralistisk syn och
rekonstruktionistisk utbildningsfilosofi är helt korrekt. Intervjusamtalen ger
dock en indikation på att så är fallet. Då lärarna beskriver det arbete som
eleverna gör under internationella skolutbytesprojekt betonar de att eleverna
har stor delaktighet i genomförandet, att det är samarbete mellan elever från
skilda länder som skapar positiva effekter.

Elevinflytande
I skolans styrdokument har elevinflytande en viktig roll. Av nuvarande skollag (1985:1100 1 kap §2) framgår det att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och
att var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. I den nya skollagen
(2010:800 1 kap 5§) finns motsvarande formulering men utan passusen
främja respekt för vår gemensamma miljö. I läroplanen Lpf 94 under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande” lyfts de demokratiska principerna
att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig fram
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 15). Vid kartläggningen av miljöundervisning som genomfördes i början av 2000-talet var elevinflytandet en
av de parametrar som studerades (Skolverket 2002). I de tre traditioner
för miljöundervisning som denna undersökning redovisar är hur eleverna
får delaktighet i undervisningen en väsentlig faktor. I den tradition som
kallas Undervisning om hållbar utveckling (ibid. s.14) betonas det demokratiska synsättet där eleverna är deltagande i processen.
En aspekt på elevinflytande är om en aktivitet är obligatorisk eller frivillig. I de studerade skolutbytesprojekten är deltagande i resor vanligen frivilligt, men i några av dem är det ett obligatoriskt inslag i en kurs som är valbar
för eleven. Projekten har sålunda en hög grad av frivillighet.
Viktiga aspekter på elevinflytande är i vilken grad elever får möjlighet att
påverka, att ta ansvar och vara delaktig. I beskrivningarna som lärarna ger i
intervjuerna framträder att de medverkande eleverna har stort inflytande över
hur projekten genomförs. Detta sker dels genom att elever är aktiva i förbe-
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redelser, men framförallt att aktiviteterna som eleverna medverkar inom
projekten ger eleverna stort utrymme att tillsammans utforma de aktiviteter
som äger rum.

Miljöpolitiska diskurser och traditioner inom miljöundervisning
I kapitel 3 redogjorde jag för tre selektiva traditioner i miljöundervisning
hämtade från Skolverkets nationella kartläggning av miljöundervisning
(Skolverket, 2002). Viktigt att notera är att traditionerna ska ses som idealtyper. Då lärare planerar sin undervisning är de påverkade av vad de uppfattar
vara en god undervisning och ett relevant kunskapsinnehåll (Almqvist et al.,
2008, s. 15). De tre beskrivna traditionerna i miljöundervisning utgör sådana
selektiva traditioner. De identifierade miljöundervisningstraditionerna utgår
främst från hur undervisningen bedrivs och innehållet varierar. I kapitel 4
redogjordes för olika miljöpolitiska diskurser som har inflytande över politik
och beslutsfattande. Miljöpolitiska diskurser kan påverka lärare i planering
och genomförande av miljöundervisning. Lärares syn på hur undervisning
bör bedrivas påverkar hur kunskapsinnehållet används. Därför bör det finnas
samband mellan vilken undervisningstradition som finns och hur miljöpolitiska diskurser används i undervisningen. I följande tabell redovisar jag min
tolkning av sådana samband.
Tabell 5. Samband mellan miljöundervisningstraditioner och miljöpolitiska diskurser.
Undervisningstradition

Miljöpolitisk diskurs

Faktabaserad miljöundervisning

Läraren har inte behov av att ta ställning
tillmiljöpolitiska diskurser
Läraren förordar en bestämd miljöpolitisk
diskurs eller försöker få eleverna att anta en
bestämd miljöpolitisk diskurs
Läraren känner till flera olika miljöpolitiska
diskurser och eleverna får arbeta med konsekvenser av olika miljöpolitiska diskurser

Normerande miljöundervisning
Undervisning om hållbar utveckling

I den tradition som kallas faktabaserad miljöundervisning (Öhman &
Östman, 2002, s. 13) förmedlas fakta om miljöfrågor till eleverna. Utifrån
dessa fakta får eleverna själva bilda sig en uppfattning i miljöpolitiska frågor. Den demokratiska processen sker därför efter att utbildningen genomförts (Öhman, 2008, s. 19). Läraren har därför till sin undervisning i miljöfrågor inget behov av att sätta sig in i vilka miljöpolitiska diskurser som har
inflytande över praktisk politik och beslutsfattande.
I traditionen normerande miljöundervisning (Öhman & Östman, 2002, s.
14) syftar undervisningen till att eleverna ska handla miljövänligt och man
utgår från att det finns ett kausalt samband mellan kunskap om miljöproblem, miljövänliga värderingar och miljövänligt beteende. Vetenskapliga
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kunskaper ses som normerande. Detta innebär att den demokratiska processen är något som föregår undervisningen (Öhman, 2008, s. 19). Om man
relaterar detta till miljöpolitiska diskurser innebär det att läraren har tagit
ställning till hur miljöproblem ska lösas och därför medvetet eller omedvetet
förordar en bestämd miljöpolitisk diskurs.
I traditionen undervisning om hållbar utveckling förekommer en rad olika
arbetssätt. En viktig del är samtal där olika uppfattningar lyfts fram och diskuteras. Förutom olika vetenskapliga uppfattningar och aspekter lyfts också
erfarenhetsbaserade, moraliska och estetiska aspekter fram. Pluralismen blir
på så sätt en utgångspunkt i undervisningen. Syftet med undervisningen är
att eleverna aktivt och kritiskt värderar olika alternativ och tar ställning
(Öhman & Östman, 2002, s. 15). Det innebär att det finns en demokratisk
process i undervisningen (Öhman, 2008, s. 20). Lärare som undervisar enligt
denna tradition har därför nytta av att vara insatt i vilka miljödiskurser som
har inflytande över praktisk politik och beslutsfattande. Det är viktigt att
betona att lärare inte behöver tillhöra någon speciell miljöpolitisk diskurs.
Enligt styrdokumenten ska lärare inte driva sina egna politiska uppfattningar
i undervisningen. Kunskaper om miljöpolitiska diskurser kan hjälpa lärare
att tolka vad olika argument i miljödebatten står för.
Min tolkning i slutet av kapitel 7 bygger huvudsakligen på lärarnas berättelser i intervjuerna. I undersökningen ingår inte någon vetenskapligt genomförd observation av elever och lärares verksamhet i internationella skolutbytesprojekt. Sådana observationer skulle kunna belysa närmare hur verksamheten bedrivs och hur elevernas lärande går till i dessa utbildningssituationer
som internationella skolutbytesprojekt utgör. Undersökningen har inte heller
kunnat göra en systematisk jämförelse mellan lärarnas reguljära skolundervisning och undervisningen i samarbetsprojekt. Av undersökningen framgår
det dock att några av lärarna är kritiska till att den reguljära skolundervisningens formella ramar begränsar möjligheter till lärande och personlighetsutveckling. Av detta drar jag slutsatsen att en bidragande orsak till att lärare
engagerar sig i internationella skolutbytesprojekt är att de har en rekonstruktionistisk undervisningsfilosofi, och vill få utrymme till att genomföra en
mer pluralistisk undervisning än vad som ofta upplevs som möjligt inom den
reguljära skolundervisningens ramar.
I denna studie har det inte varit möjligt att identifiera vilken eller vilka
miljöpolitiska diskurser som respektive lärare hör till. Däremot har några av
de intervjuade lärarna beskrivit hur olika miljöpolitiska diskurser konfronteras. Exempel på detta är då elever från Globala gymnasiet i Stockholm träffar politiska representanter för staten Rhode Island upplevde de att synsätten
skilde sig starkt. Elevernas syn på miljön låg närmast diskursen för hållbar
utveckling med inslag från grön radikalism, medan företrädarna för staten
Rhode Island gav utryck för åsikter som närmast hör hemma inom diskursen
administrativ rationalism.

102

I ovanstående diskussion har jag åberopat undervisningstraditioner för
miljöundervisning som härrör från en granskning av miljöundervisning som
gjordes på uppdrag av Skolverket (Öhman & Östman, 2002). Likartade traditioner finns beskrivna för Canada (Sauvé, 1999) och Storbritannien
(Stables, 2006). Sedan identifieringen och beskrivningen av selektiva undervisningstraditioner gjordes i Skolverkets rapport (Öhman & Östman, 2002)
och av rapportens författare i boken Miljödidaktik (Sandell et al., 2003) har
alla undersökningar av miljöundervisning i svensk skola refererat till dessa.
Viktigt att notera är att indelningen i undervisningstraditioner är baserade på
hur undervisningen är organiserad och på lärares synsätt hur undervisning
ska bedrivas. Författarna till Skolverkets rapport hävdar att undervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling är den undervisningstradition
som överensstämmer bäst med läroplanens intentioner. Viktigt att påpeka är
också att rapportförfattarna hävdar att faktakunskaper ingår som en viktig
del både i normerande miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling, och att det som skiljer de tre traditionerna åt är sättet att organisera
undervisningen (Sandell et al., 2003).

Fortsättning på internationella skolutbytesprojekt
Uppsatsens tredje huvudfrågeställning handlar om hur lärare ser på de förutsättningar som finns för att bedriva internationellt skolsamarbete. Uppfattar
lärare att möjligheterna har förändrats och hur är deras syn på möjligheterna
att fortsätta med projekten.
Lärarna ser sig själva som aktörer i projekten. I flertalet fall kommer initiativen till projekten från lärarna själva, men i några fall från skolledning och
kommunledning. Administration av projekten upplevs som betungande, och
arbete med att få finansiering upplevs som en komplicerad och tidskrävande
procedur. Möjligheter att få externa bidrag är i de flesta fall viktiga för fortlevnaden av projekten. Bidragsregler är ofta styrande både vad gäller innehåll i projekt och val av samarbetspartner/s.
En del äldre lärare uppger att yngre lärare är mindre benägna att engagera
sig i internationellt samarbete, men det motsägs av att det på andra skolor är
unga lärare som driver projekt.
I en del fall upphör projekt på grund av att lärare slutar. Aktörer för fortsatt drivande av projekt är sålunda lärare som får uppbackning av sin ledning. Aktörer för nedläggning av projekt blir de som tar beslut om att inte
tillskjuta medel till projekt i skolans budget.
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Avslutning
Då intervjustudien planerades utgick den från en hypotes att specifika kunskapsområden vid samarbete mellan skolor över nationsgränser hade en huvudroll för tillkomst av skolutbyten. Studien visar att lärarna upplever att utfallet av elevernas lärande vid internationella skolutbyten är positivt, men att det
vanligtvis inte är specifika kunskapsområden i sig som får lärare att engagera
sig i internationella skolutbyten. Istället är det upplevelsen av att internationella skolutbyten ger positiva effekter på elevernas lärande och personlighetsutveckling som är den viktigaste drivkraften för lärarna. Med andra ord innebär
det att lärarnas drivkraft för att engagera sig i internationella skolutbytesprojekt i hög grad består av en vilja att få använda alternativa arbetsätt, och i lägre
grad av att utveckla ett specifikt arbetsområde i undervisningen. Däremot betonar flera av lärarna att det är nödvändigt med ett arbeta med ett konkret och
seriöst kunskapsinnehåll inom internationella skolutbyten.
Flera av de forskare som refererats till tidigare i denna studie understryker
sammanhangets betydelse för lärandet (Englund, 1986, Östman, 1995,
Cherryholmes, 1988).
Beroende på vilket sammanhang som ges (av lärobok, lärare etc.) erbjuds den
studerade olika slags mening ur inlärningsinnehållet som således sällan eller
aldrig kan avgränsas till ”fakta” i sig eller ett epistemiskt ämnesinnehåll utan
måste ses som kontextualiserat i ett mer eller mindre bestämt sammanhang.
(Englund, 1997, s. 139)

I denna studie lyfter alla de intervjuade lärarna fram att internationella
skolutbyten ger eleverna andra sammanhang än i den reguljära skolundervisningen. Utifrån intervjuerna har det inte kunnat gå att få fram detaljerad information om hur kunskapsinnehållet förmedlats i de undersökta projekten.
För att få en tydligare bild av detta fordras det andra mer tidskrävande metoder såsom som att forskaren är närvarande som observatör i internationella
skolutbyten.
För att internationella skolutbytesprojekt ska vara motiverade att finnas
med som en del av skolans verksamhet är det viktigt att de bidrar till att skolans elever når uppsatta mål. I denna undersökning har redovisats en rad
olika kvaliteter i internationella skolutbytesprojekt och effekter som dessa
kan ge. Undersökningen visar också på att för att effekterna ska bli positiva
krävs det ett stort engagemang hos de personer som driver internationella
skolutbytesprojekt.
Studien har gjorts med inriktning på utbyten med inriktning på miljö och
hållbar utveckling. Men mycket av de drivkrafter för engagemang hos lärare
och de effekter som denna undersökning visar att internationella skolutbytesprojekt kan ge gäller sannolikt för alla slags internationella skolutbytesprojekt.
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide:
Frågor som ställs till informanterna är:
1. Sondering – Vad är det för slags projekt?
- Intervjun inleds med att ta reda på i stora drag vad projektet handlar
om.
- Vilka projekt med internationellt samarbete har du tidigare varit involverad i?
- Vad handlar/handlade projekten om?
2. Projektets uppkomst
- Hur har projektet uppkommit?
- Vilka var initiativtagare till projektet?
- Vad fanns det för olika motiv till att sätta igång projektet?
- Hur knöts kontakterna mellan de deltagande skolorna?
- Vilka var det som var delaktiga med att sätta igång projektet?
- Hur har valet av samarbetspartner gått till?
- Vilka var dina motiv till att delta i projektet?
- Har ni fått hjälp/stöd av någon organisation för att sätta igång projektet? Vilken? Hur?
3. Projektets genomförande
- Hur går projektet till?
- Vilka mål har projektet?
- Hur förbereds projektet? Av lärare? Av elever?
- Vilka mål har projektet?
- Vilka personer är ni som driver projektet på skolan? Vilka roller har
ni?
- Hur ser skolledningens roll i projektet ut?
- Har din skola gemensamma mål för projektet med samarbetsskolan,
eller finns det också mål som är skilda?
- Hur påverkar eventuellt sådana skillnader utfallet av projektet?
- Hur arbetar eleverna i projektet?
- Arbetar era elever på samma sätt som eleverna i samarbetsskolan,
eller finns det skillnader i arbetssätt?
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- Hur ser dessa eventuella skillnader ut?
- Finns det skillnader mellan könen i hur eleverna arbetar?
- Deltar dina elever i andra internationella projekt än detta?
- Varför vill du arbeta internationellt med dina elever?
- Varför har projektet fått det innehåll det har?
- Finns det saker i projektet som man får ut och som man inte får ut i
reguljär undervisning? (jämförelse mellan projekt och reguljär undervisning)
- Hur inverkar skolans styrdokument såsom läroplaner och kursplaner på projektet?
- Finns det annat i samhället som påverkar projektet?
- Hur mycket tid åtgår till projektet för din del och övriga inblandade?
- Hur går kontakterna mellan er på din skola och dem på samarbetsskolan till före, under och efter projektet?
- Hur fungerar samarbetet?
- - Hur mycket tid åtgår till projektet för de inblandade eleverna?
- Vilka förberedelser har eleverna fått göra före projektet?
- Är det några nackdelar och problem med att arbeta med sådana här
projekt? Vilka?
- Vad vill du som lärare att eleverna ska få ut av undervisningen?
- Vad är det viktigaste som eleverna ska ha lärt sig?
- Varför tycker du att det är så viktigt att eleverna får arbeta internationellt över nationsgränser?
- Varför är du intresserad av miljöfrågor?
- Varför är miljöfrågor viktiga att ha internationellt samarbete om?
- Hur utvärderar du elevernas arbete?
- På vilka sätt kan eleverna påverka uppläggningen av arbetet?
4. Projektets fortsättning
- Hur länge har projektet pågått?
- Har man gjort förändringar i projektet? Vilka?
- Kommer projektet att fortsätta?
- Vilka hinder och möjligheter
5. Avrundning
- Vad tycker du är det viktigaste som du och dina elever fått ut av
projektet?
- Hur ser du på begreppet hållbar utveckling?
- Har du något mer att tillägga som inte blivit sagt?
- Hur upplevde du intervjun?
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Bilaga 2: Kodning av teman
1

Teman:
Syfte med projekten:
Formella mål:
Visionära mål:

Kodning:

2

Vilka är aktörer/agenter
Aktörer
Agenter

3

Val av innehåll och metoder i projekten
Innehåll
Metoder

4

Samarbetets betydelse

A
A1
A2
B
B1
B2
C
C1
C2
D

5

Geografiska begrepp

E

6

Hållbar utveckling

7

Drivkrafter

F
G

8

Lärarens syn på miljön (miljöfilosofi, miljödiskurs), undervisning och elever (undervisningsfilosofi, undervisningsdiskurs)
kunskap
samarbete

H

9

Effekter av projektet (spin-off)

10

Varaktighet

I
J
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