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Vilka förändringar behöver ni göra i skolans struktur för att utveckla arbetet med lärande för 
hållbar utveckling (exempelvis ämnesövergripande team, schema, kollektivt lärande, 

samarbete med andra aktörer, besöka och lära av andra skolor)? 

Vilka förändringar behöver ni göra i skolans kultur för att utveckla arbetet med lärande för 
hållbar utveckling (exempelvis arenor för samtal, distribuera ledarskap som främjar lärares 
och elevers inflytande, främja nya perspektiv på lärande och undervisning, lokala 
policydokument som utifrån läroplanen stödjer förändringsarbetet)? 

Börja med att inventera vilka förändringar ni skulle behöva genomföra för att få till en 
struktur och kultur som främjar lärande för hållbar utveckling. Lista allt ni kan komma på. 
Skriv ned på post-it-lappar, en förändring per lapp.  

Rita gärna upp ett fyrfältsdiagram på blädderblockspapper enligt bilderna nedan. Placera ut 
de olika förändringsförslagen i fyrfältsdiagrammet utifrån hur ni bedömer möjligheterna att 
genomföra förändringarna (lätt-svårt) samt vilka effekter ni tror att förändringarna kan få 
(liten-stor effekt). 



 

WWF, i Sverige registrerat som Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna; 08-624 74 00, info@wwf.se, 
www.wwf.se; organisationsnummer: 802005-9823; plusgiro 90 1974-6, bankgiro 901-9746; Verksamheten kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll 
 
Varumärkena WWF®, World Wide Fund for Nature® och ©1986 Pandasymbolen ägs av WWF-World Wide Fund For Nature 
(tidigare World Wildlife Fund). 

 

• Vad känns viktigast att börja med?  

 

• Vad känns lättast att börja med? 

 

• Vad blir ert nästa steg, för att ta förändringsprocessen vidare? 
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