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I vårt arbete med lärande för hållbar utveckling är samverkan med omgivande samhälle centralt och det är 

viktigt att lyfta in autentiska frågor och situationer i undervisningen. Att elever får en starkare känsla av att 

skolan är på riktigt höjer motivationen hos många elever och kan bidra till att förbättra skolresultaten. Därför 

ska vi kartlägga och analysera vad i vår organisation som kan ses som styrkor respektive svagheter, för att få 

till en bra samverkan med andra aktörer utanför skolan. Vi ska också blicka utanför skolan för att undersöka 

och diskutera vad vi kan se för möjligheter respektive faror/hot för att vi ska få till en bra samverkan.  

Ni behöver: blädderblockspapper eller A3-papper med SWOT-analysfälten inritade samt post-it-lappar och 

pennor. 

Frågeställningar att arbeta med: 

Internt 

• Vad har vi för styrkor i vårt arbete på skolan som underlättar och stärker samarbete med andra aktörer 

utanför skolan? 

• Vad har vi för svagheter som gör det svårt att få till samarbetet med aktörer utanför skolan? 

Externt 

• Vad finns det för möjligheter till samarbeten i närsamhället som stärker elevernas lärande för hållbar 

utveckling och handlingskompetens? 

• Vilka faror/hot kan vi identifiera som försvårar samarbetet med aktörer utanför skolan? 

Skriv på post-it-lappar vad ni kommer fram till i era gruppdiskussioner och placera ut dem i de olika fälten eller 

skriv direkt i fyrfältsmatrisen. 

 

Gå vidare i analysen och diskussionen 

• Går det att hitta mönster i det ni kommit fram till i gruppdiskussionen för hur de olika delarna i SWOT-

analysen hänger samman och påverkar varandra? 

 

• Vad skulle vi på skolan kunna börja göra, sluta med, göra annorlunda eller mer/mindre av för att 

skapa en bättre samverkan med omgivande samhälle som gynnar elevernas lärande? 

 

Anteckna vad ni kommer fram till! 
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