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Brevvännernas

METODHANDBOK
Första upplagan

Förord
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att stärka elevers kunskaper och kompetenser så att de
kan agera och ta kloka beslut för att leva och verka i ett hållbart samhälle. De senaste åren
har forskningen inom undervisning och lärande för hållbar utveckling visat att det kan vara
svårt att ställa om undervisningen så att unga människor får träna sig i att hantera
komplexa hållbarhetsfrågor som kännetecknar dagens samhälle, både lokalt och globalt.
Det handlar exempelvis om att i undervisningen rent innehållsmässigt belysa frågor där
sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv går i varandra, men också om hur man
som lärare tar sig an dessa frågor i undervisningen så att det påverkar unga människors
kunnande, självförtroende och vilja att agera för en hållbar utveckling. Att jobba med
autentiska frågor, d.v.s. att få jobba med något som är viktigt på riktigt, brukar lyftas fram
som en stor möjlighet när det gäller att utveckla elevers handlingskompetens för en hållbar
utveckling. Samtidigt kan det vara en stor utmaning att i undervisningen knyta nödvändiga
kontakter till det omgivande samhället. För att kunna ta en aktiv roll i samhällsutveckling
har dessutom språket en nyckelroll i form av att kunna kommunicera i exempelvis tal och
skrift.

Genom Brevvännernas metodhandbok får läraren hjälp att lyfta in ämnesövergripande och
autentiska samhällsfrågor in i klassrummet samtidigt som eleverna får utveckla sitt språk
och sin språkliga förmåga. Metodhandboken kopplar på ett naturligt sätt samman aktuell
didaktisk forskning med undervisning och lärande för hållbar utveckling i praktiken.
Läraren får med andra ord hjälp att ta upp verkliga frågor i sin undervisningen genom
kontakter utanför skolan och eleverna blir aktörer för en hållbar utveckling här och nu.

/ Daniel Olsson
Universitetslektor och forskare inom utbildning
för hållbar utveckling vid Karlstads universitet

If we are to respect our children and their
human rights and citizenship we must
recognize that they have a right and they
also share a responsibility with us in
achieving Sustainable Development.
– Jan Eliasson, fd ordförande, FN
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Inledning
Denna metodhandbok är framtagen för dig som arbetar som lärare och vill använda dig av
Brevvännernas material i din undervisning. Den riktar sig också till dig som med ett
engagemang

för

utbildning

och

hållbarhet

vill

samarbeta

med

oss

och

sprida

din

arbetsplats verksamhet till skolelever i Sverige. Handboken är även skriven för dig med ett
intresse

för

undervisning

för

en

hållbar

utveckling

eller

nya

och

innovativa

lärandeprocesser. I de följande kapitlen går vi djupare in på Brevvännernas roll, metod,
vision, mål och de behov vi ser i samhället samt hur vi fyller en viktig roll i den större
samhällskontexten.

Den pedagogiska metod som vi har utvecklat är grunden i vårt stöd till lärare och i alla
våra samarbeten. Vi har döpt den till Brevmetoden, då den består av brev från personer på
en samarbetsorganisation, som vi sedan förmedlar till lärare och klassrum över
hela landet. Metoden erbjuder lärarna stöd i att arbeta med hållbar utveckling samt studieoch

karriärvägledning

inom

flera

ämnen.

Brevet

till

klassen

erbjuder

eleverna

direktkontakt med en viktig samhällsaktör samt ger dem insyn i deras hållbarhetsarbete.

Så tar vi samhället in i klassrummet!
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SYFTE
Vi

på

Brevvännerna

vill

att

denna

metodhandbok

ska

inspirera

till

att

använda

Brevmetoden och till att skapa ett meningsfullt lärande med autentiska uppgifter och
mottagare. Vi vill också att den ska uppmuntra till att variera formen för undervisning om
och för en hållbar utveckling samt för att främja kontakten med arbetsmarknaden inom
studie- och karriärvägledning.

Nyckelord: Verklighetsbaserat lärande, autentiska mottagare, samhällsutveckling, social
inkludering, hållbar utveckling, studie- och karriärvägledning, undervisning för hållbar
utveckling, Brevmetoden

"Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov. Det innehåller två grundläggande koncept:
Behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens
fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av
ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida
behov som också bestäms av teknologi och social organisation." (1)

– Brundtlandrapport "Vår Gemensamma Framtid", 1988

För oss på Brevvännerna innebär hållbar utveckling att hela samhället tillsammans arbetar
med de globala målen och FN:s resolution Agenda 2030 för ett samhälle där de mänskliga
rättigheterna

och

barnkonventionen

alltid

premieras

och

prioriteras.

Vårt

sätt

att

konkretisera detta är att arbeta brett. Hållbarhet ska genomsyra hela samhället; socialt,
ekologiskt och ekonomiskt. För att göra detta relevant för eleverna lyfter vi alltid fram
individen i vår Brevmetod – vad kan jag göra för att påverka? – och sätter den i relation till
organisationens verksamhet – vilken är deras roll i detta och hur är den relevant i den
större samhällskontexten? På så vis konkretiserar vi samhället för eleverna, och gör
omvärlden mer begriplig och mindre komplex.
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DET HÄR ÄR BREVVÄNNERNA
Brevvännerna är en ideell förening som arbetar med att koppla samman skolan med
samhällsnyttiga organisationer genom brevkontakt. Vårt syfte är att öka elevers kunskaper
om samhället, så att elever kan förstå och agera för en hållbar utveckling i en komplex
omvärld. I vårt arbete vänder vi oss till lärare i grundskolan och till samhällsnyttiga
organisationer som eleverna får kommunicera med.

Verksamhetsansvarig Julia Tengblad Söder
har

från

tidigare

yrken

inom

den

ideella

sektorn identiferat ett behov av ökad kontakt
och

samverkan

mellan

skola

och

olika

samhällsnyttiga organisationer. Hon grundade
Brevvännerna i början av 2018.

Julia
Charleen Fichtner har studerat utbildningsvetenskap
och

är

sedan

2018

pedagogiskt

ansvarig

på

Brevvännerna. Hon kom in i verksamheten med ett
intresse

att

utveckla

metoden

ur

ett

pedagogiskt

perspektiv med fokus på hållbar utveckling.

Charleen

Den första idén till Brevvännerna och Brevmetoden kom utifrån visionen om brevet som
en tillgänglig kommunikationsväg mellan organisationer och skolelever över hela landet.
Brevmetoden baseras på samarbete och kunskapsutbyten med representanter från olika
sektorer i samhället och verklighetsbaserad undervisning genom autentiska uppgifter.

Tillsammans har vi utvecklat Brevmetoden och anpassat den efter samhällets och skolans
behov.

Genom

studier

och

kontakt

med

forskning

säkerställer

vi

ett

pedagogiskt

förhållningssätt som engagerar elever att lära sig, med målet att i längden skapa medvetna
samhällsmedborgare som tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling.
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Våra samarbeten och brev till skolelever utgår från frågan:

Hur kan vi tillsammans skapa ett mer
hållbart samhälle?

Brevvännerna arbetar med att kombinera kontakt med arbetsmarknaden med undervisning
i

hållbar

utveckling.

Vi

har

identiferat

ett

behov,

hos

både

elever,

lärare

och

organisationer, av att i skolan öka informationen om arbetsmarknaden samt ge eleverna
konkreta redskap för att kunna verka för en hållbar utveckling. Det är vårt sätt att ta ansvar
för framtiden. För oss är hållbarhet alltid högsta prioritet. Genom att organisationer som
representerar olika sektorer i samhället reflekterar tillsammans med elever kring teman blir
eleverna medskapare till en hållbar utveckling.

Brevvännerna har valt att använda organisation som ett samlingsbegrepp för de som kan
skriva samarbetsavtal med oss:

Företag
Ideell förening
Kommun och offentlig sektor
Landsting och region
Myndighet
Universitet, högskola och enskild institution

Det viktigaste för oss i ett samarbete är att organisationen har en verksamhet som på ett
socialt, ekonomiskt eller miljömässigt sätt verkar för en hållbar utveckling.

OM PILOTPROJEKTET
Våren 2019 genomförde vi ett pilotprojekt där Brevmetoden testades av lärare runt om i
Sverige. De såg att Brevvännerna kunde fylla ett behov av samhällskontakt som är svår för
lärarna

att

på

egen

hand

skapa

i

klassrummet.

Brevvännerna

fungerade

som

koordinerande parten som fyllde detta behov och stöttade lärarna i undervisningen.
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den

I samarbete med Henrietta Eurenius på Föreningen för Fairtrade Sverige utvecklade vi ett
brev

anpassat

för

mellanstadiet

och

ett

för

högstadiet

inom

ämnena

geografi

och

samhällskunskap. Lärarna och eleverna arbetade med brevet i klassrummet utifrån ett
lektionsupplägg som sedan utvärderades av lärarna. Henrietta tog glatt emot elevernas
brevsvar och svarade dem i en videohälsning där hon tackade för deras engagemang och
hjälp.

r
derar med sto
"Vi rekommen
nisationer att
glädje fler orga
a!
d Brevvännern
samarbeta me
nkelt och
Det har varit e
bli en del i
utvecklande att
Henrietta Eurenius
vi tror att det
satsningen och
från Fairtrade Sverige
apas många
kommer att sk
r av detta
positiva effekte
te."
vårt eget arbe
i
in
te
e
rb
a
m
sa

"Eleverna var el
d och lågor
över brevet, de
tyckte det var
jättespännande.
"

Linda Strömbrink,
lärare och pilottestare av
Brevmetoden

Under hösten 2019 utvecklade vi denna metodhandbok samt lärarhandledningar som
innehåller tips och förslag på genomförande i klassrummet. Materialet och breven från
våra

samarbetsorganisationer

finns

att

beställa

via

Brevvännernas

lärarplattform

som

lanserades i början av 2020. Nu söker vi efter fler samarbetsorganisationer som vill sprida
sin verksamhet till skolelever genom Brevmetoden.
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VISION OCH MÅL
Brevvännernas vision är att alla barn och unga i Sverige ska ha redskap för att kunna agera
för en hållbar samhällsutveckling. Sveriges elever ska ha förståelse för kopplingen mellan
de kunskaper de lär sig i skolan, dess syfte och hur de verkar och fungerar i relation till det
omgivande samhället, både lokalt och globalt. Vi vill att alla barn och unga ska känna
delaktighet i samhället och uppleva att deras handlingar spelar roll. Att agera för en hållbar
utveckling ska därmed vara en naturlig del av skolgången där barn och ungas röster tas på
allvar och att deras förslag, tankar och åsikter inkluderas i det som berör dem och deras
framtid.

Socioekonomiska skillnader, boendeort i landet eller kön ska inte resultera i skillnader i
val av yrke och upplevelse om huruvida man känner sig inkluderad och delaktig i
samhällsutvecklingen eller inte. Vi vill tillsammans med våra samarbetsorganisationer och
genom vår plattform verka för ett jämlikt samhälle där detta inte spelar någon roll för de
yrkesval man gör.

Vi verkar för ett samhälle där företag, ideella föreningar, kommuner och den offentliga
sektorn,

landsting

och

regioner,

myndigheter

samt

universitet

och

högskolor

ser

Brevvännerna som en viktig och innovativ samarbetspartner för att sprida sitt arbete om
hållbar utveckling till skolelever. Barn och unga ska bjudas in till att bidra till det interna
utvecklingsarbetet

för

hållbarhet

och

tillsammans

verka

för

en

stark

demokrati

där

delaktighet och aktivt medborgarskap uppmuntras och främjas i samtliga instanser.

Vi vill att alla barn och unga:

Förstår sina rättigheter och skyldigheter och ser värdet i ett demokratiskt samhälle och
sin egen roll i upprätthållandet av ett sådant.

Känner sig inkluderade i samhället och är medvetna om sin agens och möjlighet att
agera för att bli delaktiga i utvecklings- och förändringsarbetet för en hållbar framtid.

Aktivt väljer att delta i och främja lösningar som bidrar till en hållbar och demokratisk
samhällsutveckling.

Förstår kopplingen mellan olika former av kunskap och hur de kan användas för att
skapa hållbara samhällen.

Undervisas om hållbarhet utifrån ett verklighetsbaserat lärande där kunskapen har
betydelse för det nutida och framtida samhället.
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Våra mål är:

Att lärare i Sverige upplever Brevmetoden som ett stöd i att skapa kopplingar mellan
undervisningen och arbetslivet som ger eleverna konkreta förslag för hur man kan agera
för en hållbar samhällsutveckling.

Att

stärka

kontakten

mellan

skola

och

samhälle

genom

att

öka

antalet

samarbetsorganisationer som vill sprida sin verksamhet genom Brevvännerna.

Öka elevers kunskaper om sina möjligheter och hur man kan agera för en hållbar
utveckling genom att skapa kontakter mellan dem och samhällsnyttiga organisationer.

Öka elevernas handlingskompetens samt känslan av agens och aktivt medborgarskap.

14

Brevmetoden
"Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra
grundläggande värden och främja elevernas
lärande för att därigenom förbereda dem för att
leva och verka i samhället."
(Lgr 11, s. 7)

Brevvännerna har utvecklat en unik och nyskapande metod för att minska glappet mellan
skolan, samhället och arbetsmarknaden. Detta är en reell utmaning för många skolor och
lärare att på ett enkelt och resurseffektivt sätt få in det omgivande samhället i klassrummet.

I

detta

avsnitt

berättar

vi

hur

Brevmetoden

fungerar,

hur

vi

arbetar

med

samarbetsorganisationer och lärare samt vilken potential vi ser att metoden har för skolan
och samhället. Brevmetoden ligger i linje med skolans värdegrund och uppdrag utifrån den
svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. För att
göra kopplingen tydlig har vi därför lagt in utdrag från läroplanens första del som
informationsrutor vid de avsnitt som vi ser motsvarar läroplansskrivningen.

BREV FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Undervisning om och för hållbar utveckling kräver demokratiska arbetssätt (2, 3).

Med

detta menas arbetsformer som främjar barns och ungas medbestämmande och som utgår
från

verklighetsnära

situationer.

Utöver

ett

demokratiskt

perspektiv

ska

undervisningsmetoder även ge elever tillfälle att på riktigt uppleva demokrati genom
delaktighet.

Undervisningen

ska

möjliggöra

en

kontakt

med

omvärlden

och

stärka

elevernas meningsskapande och höja deras engagemang (4). Kontakten mellan olika
samhällsgrupper lyfts av ett flertal forskare som en förutsättning för att gemensamt kunna
lösa framtida utmaningar, få tillgång till olika perspektiv och för att skapa en fördjupad
kunskapsinlärning (5, 6).
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Idag

finns

det

redan

initiativ

inom

skolan

som

bedrivs

med

syfte

att

stärka

samhällskontakten. PRAO är ett exempel på en konkret och integrerad satsning för att
eleverna ska få kontakt med arbetslivet och yrkespersoner utanför skolan. Andra mindre
projekt drivs däremot oftast av enskilda lärare med högt engagemang och stort privat
intresse för samhällsfrågor och frågor kring hållbar utveckling, eller genom lokala projekt
och samarbeten med det lokala närings- eller föreningslivet. Eldsjälar finns i många skolor
och deras arbete är enligt oss på Brevvännerna ovärderligt. En skola baserad på eldsjälar
kommer dock inte att fungera i längden och framförallt inte om vi behöver få in frågorna
om hållbar utveckling och studie- och karriärvägledning i vartenda ämne.

Det behövs därför enkla metoder som är användbara
i

"Undervisningen ska
bedrivas i
demokratiska
arbetsformer och
förbereda eleverna
för att aktivt delta i
samhällslivet."
(Lgr 11, s. 6)

den

dagliga

undervisningen

och

som

är

tillgängliga för alla lärare som vill arbeta smidigt
med

hållbar

utveckling

samt

studie-

och

karriärvägledning ur ett brett perspektiv och som
vill ge eleverna möjlighet att kommunicera med
omvärlden

på

Brevvännerna

ett

har

autentiskt

därför

sätt.

utvecklat

Vi

på

Brevmetoden

som genom en enkel brevkommunikation skapar en
koppling mellan samhällsnyttiga organisationer som
engagerar

sig

för

en

hållbar

utveckling

och

inkluderar eleverna i det aktuella arbetet.

HUR FUNGERAR BREVMETODEN?
Tillsammans med en rad samarbetsorganisationer, som på olika sätt arbetar med hållbar
utveckling, skapar vi brev som riktar sig till skolklasser och som innehåller konkreta
uppgifter. Breven är kopplade till läroplanen och materialet, som består av brev och en
lärarhandledning, är tillgängligt på Brevvännernas hemsida.

Lärarhandledningen laddas ner och brevet beställs till lärarens och klassens namn och
skolans adress. Brevet skickas per post till klassrummet. För vad är lyxigare än att få ett
riktigt brev med sitt klassnamn på? Eleverna erhåller på så sätt en mycket autentisk och
spännande samhällskontakt i klassrummet.
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I breven lyfts alltid elevernas roll som aktiva samhällsmedborgare. De kommer via breven
i

kontakt

med

en

yrkesperson

från

en

samhällsnyttig

organisation

som

berättar

om

organisationens hållbarhetsarbete samt sitt eget dagliga arbete. Utgångspunkten är att
kontaktpersonen frågar eleverna om hjälp och skickar med några konkreta uppgifter som
de får arbeta vidare med.

Ett spännande research- och projektarbete sätter igång när eleverna blir involverade i
uppgifterna de fått från avsändaren. Eleverna arbetar under några lektioner med att samla
in information och koppla ny kunskap till egna erfarenheter för att sedan presentera sitt
arbete

i

form

av

ett

brevsvar

avsändaren via Brevvännerna.

som

sedan

skickas

tillbaka

digitalt

eller

per

post

till

"[...]Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex
verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."
(Lgr 11, s. 7)

Lärarens roll i processen är att vara en delaktig handledare som stöttar eleverna med en
tydlig struktur så att de kan arbeta med brevet och självständigt ta fram ett brevsvar. När
klassen har skickat in sitt brevsvar kommer organisationen att ta del av elevernas svar,
idéer och åsikter i ämnet. Därefter följer ett svar tillbaka till klassen som tar hänsyn till
elevernas

medskickade

frågor

och

som

ska

inspirera

till

fortsatta

diskussioner

i

klassrummet. Detta kallar vi för ett demokratiskt arbetssätt. Vi behöver fler utbyten i
samhället för att kunna lösa framtida utmaningar tillsammans!

BREVMETODEN – ETT STÖD FÖR LÄRARNA
Just att skapa kontakt till andra aktörer utanför skolan kan kräva väldigt mycket av lärare.
Det är i många fall inte bara en tids – utan även en resursfråga – och även kanske en fråga
om rum för kreativitet. Med tanke på den svenska läroplanens omfattning av kunskapskrav
kan lärarna känna sig begränsade i sin profession att ta fram och testa nya angreppssätt och
undervisningsmetoder.

Brevvännerna

vill

stötta

lärarna

i

processen

och

erbjuda

ett

tillgängligt metodmaterial som kan användas i den dagliga undervisningen.

På Brevvännerna vill vi genom Brevmetoden och olika material bidra till att underlätta
undervisningsprocessen men det är givetvis lärarna själva som aktivt bestämmer sig för att
använda metoden i sin undervisning. Vi ser det som lärarnas pedagogiska och didaktiska
ansvar att välja vilka perspektiv (exempelvis: karriärvägledning) som ska framhävas i
brevarbetet. Till brevet får lärarna även en lärarhandledning som ger stöd och tips för att
kunna genomföra lektionerna på bästa sätt.
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Brevet

kan

stimulera

många

tankegångar

hos

eleverna

och

lärarna

kan

under

brevarbetets gång titta närmare på vad exakt eleverna intresserar sig av. Eleverna
kanske

vill

fördjupa

sig

ytterligare

i

ämnet

eller

snurra

in

på

andra

spår

och

diskussioner kring hållbar utveckling? Eller så berättar eleverna att de vill sprida sitt
arbete via andra kanaler och skriva en debattartikel. Som lärare har man just då
möjlighet att följa upp detta med andra kreativa arbetssätt och låta eleverna ta ansvar
för sitt eget lärande.

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att
pröva och omsätta idéer i handling och lösa
problem."
(Lgr 11, s. 7)

Lärande för hållbar utveckling är en föränderlig process. Pedagogiska strategier och
material behöver anpassas efter individer och sammanhang. Som med alla metoder så
behöver Brevmetoden inte nödvändigtvis passa samtliga elever. Upplägget skiljer sig från
konventionella undervisningsmetoder och vissa elever kanske upplever arbetsformen som
för fri eller utmanande och behöver mer stöd för att kunna arbeta med texten i brevform.
Det kan vara bra att som lärare lägga lite mer tid på att i ett första steg synliggöra och
strukturera uppgifterna med eleverna så att eleverna känner sig säkra i det självständiga
arbetet. Man kan även med fördel ta hjälp av andra beprövade metoder som stödjer
elevernas lärandeprocess. Brevmetoden kan fexibelt vidgas och ger utrymme för ett
varierat arbetssätt.
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INTEGRERAD KARRIÄRVÄGLEDNING
Genom demokratiska och autentiska arbetssätt kan elevernas engagemang tillvaratas (7).
Vidare kan en kontakt till riktiga aktörer ge eleverna en insyn i arbetslivet och ge dem
perspektiv på sin egen framtid. Genom en ökad karriärvägledning och introduktion till
studie- och yrkesval ökar elevernas förförståelse för vilka möjligheter som finns på
arbetsmarknaden, vilka yrken som lockar och vad som krävs för att nå dit.

I statens offentliga utredning om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslås att
studie-

och

karriärvägledningsperspektivet

i

svenska

skolor

ska

stärkas

genom

en

integrering i samtlig ämnesundervisning (8). Vidare har det framställts ett behov av att ge
lärarna stöd i att koppla undervisningen till frågor inom karriärvägledning och yrkesval
(9).

Utredningen är framtagen med bakgrund i att lärarna tycker att det är svårt att integrera
karriärvägledningsfrågor

i

sin

undervisning.

Det

finns

även

stora

skillnader

mellan

skolorna i resursfördelningen för studie- och yrkesvägledning. En annan anledning är att
arbetsmarknaden för många barn och unga är abstrakt och kunskaperna kring innebörden
av

olika

yrkeskategorier

är

ojämn

(10).

Tillfällen

för

att

komma

i

kontakt

med

samhällsaktörer och för att öka elevernas kunskaper om arbetslivet på ett enkelt sätt i den
dagliga

undervisningen

vägledningsperspektiv

är
i

sin

få.

Därutöver

dagliga

har

lärarna

undervisning

då

svårt

att

konkreta

integrera
redskap

tillvägagångssätt saknas (11). En tydlig rekommendation som framgår är att:

"Lärare behöver verktyg för hur man kan väva in kunskaper
om arbetslivet och det omgivande samhället i undervisningen
och hur de kan arbeta för att öka elevers självkännedom,
utmana deras föreställningar och vidga deras perspektiv."
(12)
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ett
och

En viktig slutsats i rapporten är att det behöver utvecklas "innehåll och former
för ett fruktbart samarbete mellan skola och arbetsliv" (13). I rapporten lyfts även behovet
av en förstärkt samverkan mellan skolan och det omgivande samhället i form av olika
aktörer. Många tidigare insatser och försök att skapa samhällsnyttiga kopplingar har varit
svåra att omsätta i praktiken och nya försök att skapa fungerande samarbeten bör enligt
utredningen prioriteras i skolans övergripande arbete för yrkesvägledning.

Med Brevmetoden ska det finnas en naturlig ingång till fördjupning i frågor om olika
yrken och yrkesval. Genom att en yrkesperson aktivt tar kontakt med eleverna och
involverar dem i det egna arbetet ska sådana frågor få mer utrymme. Vinsten med att
koppla ihop arbetslivet och världen utanför skolan, med den dagliga undervisningen är att
det påverkar elevers inre motivation positivt och ökar ungas förståelse för nyttan av
skolans olika ämnen (14).

Brevvännerna erbjuder samhälls- och arbetsmarknadskontakter till skolor över hela landet
där avsändarna i breven representerar en bred bas av yrken. Genom den personliga
kontakten vill vi få upp barn och ungas ögon för den variation av yrken som finns – dels
för att väcka nyfkenhet om hur man kan arbeta för en hållbar samhällsutveckling, men
också för att uppmuntra till att tänka brett i val av yrken och för att förhindra att dessa väljs
efter socioekonomisk bakgrund eller traditionella könsmönster.

Brevmetoden ser vi som ett effektivt hjälpmedel för att öka elevernas engagemang och för
att stötta lärarna i att skapa en enkel och autentisk kontakt till samhällsaktörer som vill
involvera barn och unga i sitt arbete för en hållbar utveckling på flera nivåer. För lärarna är
organisationen Brevvännerna inte endast ett stöd genom att tillhandahålla brevmaterialet
utan även genom att erbjuda tillgång till en lärarhandledning som innehåller tips för den
didaktiska

planeringen

och

genomförandet

av

undervisningen.

Utöver

det

agerar

Brevvännerna bollplank under projektets gång om lärarna har ett behov av att diskutera
pedagogiska eller metodorienterade frågor.
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Så här säger de lärare som redan har testat
Brevmetoden:

"Arbetet med brevet ökade
elevernas förståelse för hur
man kan agera för en hållbar
utveckling!"

"Metoden är ämnesövergripande och
ger bra träning i informationssökning och för att sammanfatta
information."

"Brevmetoden gav mig stöd i att
erbjuda en varierande och
engagerande undervisningsform för
eleverna."

"Brevmetoden är ett verktyg för
en autentisk undervisning!"

"Jag skulle rekommendera en
kollega att använda brev från
Brevvännerna i sin
undervisning."

"Jag upplever att
eleverna fick konkreta
redskap för hur man
själv kan agera för en
hållbar utveckling."

"Jag skulle
gärna använda
Brevmetoden igen."

ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE – BREVET SOM
STARTSKOTT

"Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att
skapa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande
och globala miljöfrågor."
(Lgr 11, s. 8)

Precis som att karriärvägledning behöver genomsyra hela skolan och dess samtliga ämnen
för att eleverna ska kunna få möjlighet att utforska sina intressen och styrkor, så är även
undervisning inom hållbarhet med sin komplexitet ett ämnesövergripande arbete. Att
"utveckla elevers kompetenser inom området hållbar utveckling förutsätter ett omfattande
samarbete över ämnesgränser, olika verksamhetsområden och tillämpningssammanhang
samt kunskaper om specifika nationella och lokala förhållanden" (15).

Det är också viktigt att poängtera att hållbar utveckling inte bör ses som ett ämne utan "ett
synsätt som hjälper läraren att välja stoff och metod" (16) och som därför kan integreras i
skolans

samtliga

ämnen.

I

vissa

ämnen

såsom

samhällskunskap

och

naturvetenskap

förmedlas naturligt även konkret kunskap om miljö och samhälle. I andra ämnen däremot
kan det verka svårare att koppla undervisningsinnehållet till hållbar utveckling. De frågor
och ämnen som tas upp i våra samarbetsorganisationers brev belyser hållbar utveckling på
olika plan. Innehållet kan fokusera på ett specifikt ämne men ger samtidigt anledning till
att skapa diskussioner över ämnesområden. Brevet kan därför fungera som utgångspunkt
för ett gemensamt ämnesövergripande projekt i skolan. Det är lärarna och eleverna själva
som med sitt intresse och sin kreativitet sätter gränserna för hur långt brevarbetet ska
sträcka sig. Den tillhörande lärarhandledningen ger några förslag på hur och i vilka ämnen
ett övergripande arbete enkelt kan realiseras.
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Etiska och moraliska frågor om livet och
framtiden på jorden är ämnesövergripande
och ger ingångar till helheter och
sammanhang.
– Inger Björneloo tidigare lektor vid Göteborgs universitet vid
institutionen för didaktik och pedagogisk profession (17)

BREVMETODENS SAMVERKANSFORM MED
SAMHÄLLSNYTTIGA ORGANISATIONER
Vi

uppmuntrar

till

samarbete

med

oss

då

vi

anser

att

undervisning

för

en

hållbar

samhällsutveckling bör ligga i allas intresse. Genom att det skapas kontakter mellan skola
och samhälle ökar barns och ungdomars förförståelse och förberedelse för att själva ta
ansvar och bli delaktiga i samhället. För att uppnå detta behöver vi vara många som kan
introducera

våra

barn

och

unga

till

den

uppsjö

av

komplexa

samtids-

och

framtidsutmaningar vi står inför, och viktigast av allt – bjuda in dem till att komma fram
till lösningar.

I kontakt med organisationer har vi märkt att intresset för denna typ av samarbete är av
stor vikt. Många organisationer har idag som mål att nå ut till barn och unga med sin
verksamhet samt att de aktivt ska verka för de globala målen och Agenda 2030. Dock kan
interna resurser och kunskap saknas för att utveckla de insatser som krävs, vilka ofta är
både tidskrävande och kostsamma.

Det är här som Brevvännerna kommer in som en länk mellan skola och organisation. Vi
bistår i att hitta spännande ämnen att brevväxla om, skapa uppgifter som matchar årskurs
och läroplan samt sprider breven vidare tillsammans med en lärarhandledning till lärare
och skolor. Vi samlar därefter in elevernas brev och ser till att organisationen får alla svar
samt att de kan använda elevernas delade kunskaper i sitt egna interna arbete för hållbar
utveckling. Utöver det finns vi som stöd för att nå bästa möjliga resultat i arbetet med
breven.

"När invånarna bygger upp nätverk mellan varandra som
överbryggar olika grupperingar i samhället främjas
demokratin. Det underlättar samarbeten och ökar den
sociala tilliten mellan människor i samhället [...]." (18)

– Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Brevmetoden ger samarbetsorganisationen möjlighet att inkludera en viktig samhällsgrupp
i sitt arbete för hållbar utveckling. Vi uppmuntrar organisationer att se möjligheterna som
kontakten kan bidra till, genom den direktkontakt de får med yngre generationer och
framtida kollegor.
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Behovsbeskrivning
I detta avsnitt beskriver vi de behov och samhällsutmaningar som vi har identifierat inom
skolan

och

samhälle.

Inom

dessa

områden

har

barn

och

unga

själva

efterfrågat

en

förändring. Brevmetoden kan här vara ett viktigt bidrag som kan stötta en utveckling där
upplevelsen av delaktighet i samhället främjas.

I utvecklingen av Brevmetod har vi identifierat ett behov som är kärnan i de utmaningar
som vi vill möta. Att verka för ett socialt inkluderande samhälle är en grundsten för en
hållbar och demokratisk utveckling. Brevvännerna vill ha ett samhälle där alla medborgare
känner ett ansvar för att bidra till upprätthållandet av de demokratiska värderingar som i
sin tur upprätthåller det demokratiska samhällssystem som vi har idag. Vi önskar även
främja en utveckling där barn och unga upplever sig ha redskapen att kunna påverka,
förändra och förbättra för ett mer hållbart samhälle. Tyvärr ser det inte ut så idag och
därför har vi utvecklat Brevmetoden som ett bidrag till att skapa kontakt och utbyte mellan
skolelever och olika samhällsnyttiga organisationer. Tillsammans med organisationerna
vill vi visa på det arbete som görs och bjuda in skolelever till att ta del av, men även själva
bidra till och utveckla lösningar.

"Knappt hälften av de unga, 46 %, känner sig inkluderade i
Sverige." (19)
– Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

"68 % av de tillfrågade ungdomarna säger att de inte har
fått tillräcklig information om arbetsmarknaden." (20)

– Mentor, Fryshuset och Ungdomar.se
"67 % av de tillfrågade ungdomarna anser att vi tillsammans
kan göra något för att lösa klimatproblematiken." (21)

– Energimyndigheten
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Brevvännerna strävar efter att öka barn och ungas upplevelse av att känna sig inkluderade
samt att deras behov är tillgodosedda i samhällslivet. Genom upplevelsen av att känna sig
inkluderad i samhället medföljer ett demokratiskt ansvarstagande och delaktighet i att
upprätthålla en god miljö och ett respektfullt förhållningssätt gentemot sin omgivning. De
värden

som

social

inkludering

innebär

används

därmed

som

bas

i

denna

behovsbeskrivning.

Social

inkludering

innebär

också

att

de

inkluderande och exkluderande processerna

Målet för den statliga
ungdomspolitiken:

pågår

på

inkluderad

många
en

parallella

“Alla ungdomar ska ha
goda levnadsvillkor, makt
att forma sina liv och
inflytande över
samhällsutvecklingen.”
(23)

nivå.

många

och

aktörer

för

person

samtidigt.

är

beror

skeenden;

familjesituation
global

nivåer

samt

Detta

på

innebär

nationell
att

det

insatser

främja

människors

inkludering,

en

del

lättare

andra

svårare

är

(22).

att
I

och

krävs

från

att

är

flera

individnivå,

lokal,

samordnade

Hur

flera

sociala

påverka,
denna

behovsbeskrivning fokuserar vi dock på de
behov

som

vi

ser

har

en

koppling

till

Brevvännernas verksamhet.

UTMANINGAR I SKOLAN OCH PÅ
ARBETSMARKNADEN
Segregation, föräldrarnas engagemang och socioekonomiska förutsättningar påverkar hur
unga upplever att de kan påverka sitt lokalsamhälle. Detta förtydligar den enormt viktiga
roll som skolan har idag för att verka för att främja jämlikhet där alla elever ges samma
förutsättningar för att klara sig i samhällslivet. Undersökningen Vilka ska med (2019), som
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har genomfört visar att knappt hälften
av de unga i Sverige idag känner sig inkluderade i samhället och att andelen är lägre på
landsbygden än i både städer och socioekonomiskt utsatta områden. Något fler känner sig
dock behövda i Sverige, men även på denna fråga är andelen lägre i landsbygder än i
övriga områden (24). Undersökningen visar också att när deltagare från landsbygd och
glesbygd reflekterar över möjliga jobb så finns det tydliga könsskillnader. I orter där
tjejerna upplever att det finns massor av jobb är killarna beroende av den lokala industrin.
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De som inte lyckas få jobb inom industrin riskerar att bli arbetslösa eftersom de inte kan se
sig själva i kvinnodominerade yrken (25). Till det har Sverige även generellt en starkt
könsuppdelad

arbetsmarknad.

Endast

fyra

av

landets

30

största

yrken

har

en

jämn

könsfördelning. Även gymnasieskolan präglas av samma tydliga könsuppdelning som den
arbetsmarknad som den förbereder eleverna inför. Det är idag stora skillnader mellan mäns
och kvinnors val av utbildning i hela utbildningsväsendet (26).

Brevvännerna erbjuder genom Brevmetoden möjligheter för elever att få kontakt med
personer från flera olika samhällskategorier. På så vis vill vi visa på den bredd av yrken
som

finns

för

att

uppmuntra

till

att

tänka

och

välja

karriär

utanför

de

traditionella

könsmönstren.

Folkhälsomyndigheten har i en rapport visat att sedan mitten av 1980-talet har andelen
unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och
nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av utmaningar (27). I rapporten undersöker
myndigheten en mängd statistik kring vilka förändringar som har skett i samhället och hur
dessa kan relateras till den enorma ökningen.

Förändringar inom skolan och arbetsmarknaden är de två främsta, av totalt sex indikatorer
som myndigheten har undersökt, som de menar har förändrats så pass mycket att de
bidragit till den drastiska ökningen av de psykosomatiska symptomen bland barn och
unga. De menar att brister och förändringar i skolans funktion i arbetet med att förbereda
barn och unga för arbetslivet delvis har bidragit till den problematik som vi ser idag. I
kombination med en förändrad och diversifierad arbetsmarknad med mycket högre krav på
specialkompetenser

än

tidigare,

är

barn

och

unga

inte

förberedda

på

det

ansvar

de

förväntas ta efter avslutade studier.

Även en av statens offentliga utredningar (SOU 2019:4) visar att många unga saknar
kännedom om vad arbetslivet innebär och om kopplingen mellan skolans ämnen och
omvärlden. Flera av de ungdomar som utredningen träffat uttrycker att en sådan koppling
hade kunnat stärka motivationen för skolarbetet under tiden i grundskolan, samt att de
hade kunnat göra bättre val om de hade haft mer kännedom om såväl olika yrkesval som
om sig själva. Därför behöver barn och unga idag stöd i, och verktyg för, att lära känna sig
själva

och

få

syn

på

sina

personliga

egenskaper,

intressen,

värderingar,

attityder,

kompetenser och förmågor. För att eleverna ska ha möjlighet att utveckla dessa kunskaper
och kompetenser krävs att det återkommande ges utrymme för det i undervisningen under
hela skoltiden (28).

Rapporten Unga röster, från Mentor, Fryshuset och ungdomar.se visar även en tydlig
efterfrågan hos unga på ökad information om arbetsmarknaden i skolan (29). Trots att
många påtalar behovet och värdet av samverkan mellan skolan och och externa aktörer
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som till exempel lokala näringsidkare och föreningar har det funnits svårigheter att
genomföra detta i praktiken (30). En väl organiserad samverkan kan dock ha stora fördelar
och leda till att resurser används mer effektivt samt ger en ökad samhällsnytta. En ökad
samverkan kan också innebära att fler elever snabbare kommer ut i arbetslivet och kan
ansvara för sin egen försörjning (31). Vi ser därmed att Brevmetoden har en stor potential
att bidra till bättre skolresultat och en stärkt kontakt mellan skola och arbetsmarknad
genom

ökat

utbyte

och

kontakt.

Erfarenheter

visar

också

att

när

lärare,

ofta

med

förhållandevis enkla medel, arbetar med kopplingen mellan ämnet och omvärlden får det
en positiv inverkan på elevernas lärande och motivation (32).

"Tillsammans kan storverk skapas när barn och unga får bidra med
sina kreativa och nytänkande idéer till etablerade organisationer."

– Brevvännerna
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Det är betydelsefullt för människor att känna tillhörighet
och att vara en del av ett större sammanhang. En del i det är
att vara behövd och kunna bidra. Detta är grundläggande
byggstenar i ungas sociala inkludering som är ett av de
viktigaste bidragen till att vilja stödja den politiska
gemenskapen och det politiska system som gemenskapen
är en del av.
– Lotta Svensson, fil dr i sociologi (33)

Undervisning för
hållbar utveckling–
vad säger
forskningen?
I

denna

del

av

metodhandboken

presenterar

vi

den

pedagogiska

forskning

och

de

karakteristiska perspektiv som ligger till grund för metodutvecklingen. Många begrepp har
redan använts i tidigare avsnittet men förklaras i följande del mer ingående. I avsnittet ges
en överblick över vad undervisning för hållbar utveckling innebär samt hur Brevmetoden
är ett innovativt sätt att komplettera denna typ av undervisning. Avsnittet förtydligar
grundläggande

begrepp

som

handlingskompetens

och

förklarar

hur

demokratiska

värderingar och en ökad samhällskontakt kan stärkas med hjälp av autentiska uppgifter.

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Med FN:s resolution Agenda 2030 och
de 17 globala hållbarhetsmålen har det
internationellt satts tydliga riktlinjer för
vilka

förändringar

som

krävs

i

samhället och vad som bör åtgärdas.
Målen

berör

olika

områden

för

att

säkra en global hållbar utveckling. Ett
arbete

för

omfattar
berör

mer

inte

lika

hållbara

enbart

mycket

strukturer

miljöfrågor

samhällets

utan

sociala

och ekonomiska nivå. Det går inte att
hitta

svar

eller

lösningar

genom

att

använda bara ett av perspektiven.
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För att nå samtliga 17 hållbarhetsmål spelar utbildningen av nästa generation en avgörande
roll. Det är förutsättningen för att vi ska kunna hantera de utmaningar som vi står inför
(34). Utbildning för hållbar utveckling har därför inom det nationella och internationella
UNESCO-arbetet blivit en prioritering. En förutsättning för arbetet är Education for
Sustainable Development (ESD) som är en ansats för att främja kompetenser hos barn och
unga som syftar till att ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Det långsiktiga målet
med denna typ av undervisning är framförallt att framkalla hållbara förändringar inom
samhället (35).

Miljöundervisning har pågått i cirka 50 år men de snabba samhällsförändringarna medför
ändringar i hur undervisning utformas (36). Enligt UNESCO gynnas den pedagogiska
lärandemiljön i en undervisning för hållbar utveckling av ett interaktivt upplägg och ett
lärande som är elevcentrerat samt uppmuntrar till att utforska och agera (37).

Undervisningen behöver helt enkelt anpassas efter nya förhållningssätt och vi behöver
hitta nya medel för att kunna bearbeta aktuella frågor och problem som uppstår i samhället
(38). Om målet är att kunskaperna ska kunna tillämpas krävs å ena sidan att vi kan erbjuda
meningsfulla sammanhang för att kunna lägga grunden för ett självständigt och livslångt
lärande (39). Å andra sidan behöver omgivningen visa förtroende för barn och ungas
kunskaper och ge den unga generationen tillit till att de kan hantera svåra och komplexa
frågor. Barn kan så mycket mer än vuxna ibland tror och det behöver skapas rum för barn
där de kan dela med sig av sina åsikter och idéer.

Nya innovativa sätt att utforma undervisning på är välkomna för att främja elevernas
handlingskompetens.
delaktigt

i

ett

intressekonflikter

Detta

innebär

metoder

demokratiskt

samhälle

och

(40).

ovisshet

En

som

som

är

utvecklar

elevers

komplext

handlingskompetent

och
person

förmåga

att

vara

kännetecknas
definierar

av

Ellen

Almers i sin avhandling "Handlingskompetensför hållbar utveckling" som en person som
med kritiskt tänkande och trots ofullständig kunskap agerar ansvarsfullt (41). För att
främja denna kompetens behöver vi belysa samhällsutvecklingen i stort och förmedla olika
alternativ till elever (42).
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Därutöver krävs det att vi utmanar våra invanda mönster både som lärare och lärande (43).
Att

se

över

befintliga

strukturer

innebär

också

att

vi

kritiskt

granskar

skolan

som

institution och dess undervisningskultur. Är våra gamla övertygelser kring lärande och
utveckling fortfarande aktuella? Kommer det generera den samhällsförändring vi vill se?
Vad betyder egentligen en undervisning för hållbar utveckling? Och framförallt: När
fungerar den?

"Ur dialog, förhandlingar och överväganden kan något nytt och
hållbart växa fram." (44)

– Staffan Selander, professor i didaktik

MENINGSFULL UNDERVISNING GENOM MÖTEN MED
OMVÄRLDEN
Forskarparet Tom och Rita Tiller använder sig av metaforen "den andra dagen" i sin bok
med samma titel (45). Där beskriver de det gamla skolsystem där elevernas vardag bestod
av skola ena dagen och praktiskt arbete i hemmet "den andra dagen". Forskarna är tydliga
med att detta system inte längre skulle motsvara den moderna skolan. Däremot ser de ett
behov av att skapa nutida former av "den andra dagen". Det vill säga nya kopplingar
mellan skolan och arbetslivet för att skapa ett meningsfullt och livslångt lärande. Den
främsta anledningen enligt dem är att elever saknar perspektiv på varför de går till skolan
och varför de behöver kunskaperna som de lär sig där (46).

I många fall är det så att eleverna har svårt att dra paralleller till "det riktiga livet" och att
uppgifterna är för abstrakta för att använda praktiskt (47). Motivationen till att lösa
uppgifterna blir då lidande och det är svårt för lärarna att få eleverna att utveckla ett
engagemang eller driv i undervisningen.

Inger Björneloo, tidigare lektor inom pedagogik och didaktik, skriver "Känner eleverna att
kunskaper

och

färdigheter

från

skolan

går

att

omsätta

i

deras

egna

sociala

liv

och

sammanhang är det lättare att motivera dem till fortsatt arbete"(48). Inom den didaktiska
forskningen anses skapandet av meningsfulla sammanhang, där eleverna kan använda sina
kunskaper och applicera dem på riktiga problem och situationer, som en lösning för att
skapa en bättre helhetsbild för elever (49, 50).
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Tiller och Tiller kallar sådana sammanhang för lärmöten där undervisningen anknyts till en
praktisk kontext med syfte att motivera elever till att utveckla sina kompetenser (51).
Lärmöten förstås även som en kontakt med omvärlden där olika generationer möts och lär
sig av varandra. Ett sådant samarbete är betydelsefullt för såväl vuxna som barn och
ungdomar som mår bra av utbyten (52). Framtida samhällsproblem kan och behöver lösas i
gemenskap:

"Ser vi lite längre fram kommer kanske en tid då vi medger att barn
har större förmågor än vi att förstå den ännu dolda framtiden. I en
sådan tid kommer vi vuxna att behöva den andra dagen, tillsammans
med de unga som inspiratörer och läromästare." (53)

– Tom & Rita Tiller, professor i praktisk pedagogik; lektor
och utbildad förskollärare
Det

spännande

med

möten

med

omvärlden

är

att

de

är

stimulerande

och

främjar

lärandeprocessen då de ger möjligheter till att skapa förbindelser mellan det vi redan vet
och det vi ska lära oss (54). Eleverna får genom möten ett tillfälle att utgå från sina
erfarenheter samtidigt som de kan lära sig nytt. Aktivt deltagande i samhället bör ske
parallellt med den fortlöpande lärprocessen som barn och unga befinner sig i. Att tidigt
uppleva delaktighet i olika sammanhang och att man själv kan bidra med sina kunskaper
resulterar förhoppningsvis i en stark handlingsmotivation och kompetens.

HUR KAN VI LYCKAS I PRAKTIKEN?
Education for Sustainable Development (ESD) det vill säga undervisning för hållbar
utveckling

har

visat

sig

ha

stor

effekt

när

den

tar

utgångspunkt

i

ett

pluralistiskt

lärandeperspektiv samt ett holistiskt synsätt (55, 56).

Det som allmänt försvårar implementeringen av ESD i skolorna är framförallt brist på
inspirerande

undervisningsmetoder

och

nödvändiga

ämneskunskaper

inom

hållbar

utveckling.

Det har det visat sig att svenska skolor i nuläget har svårigheter att använda ett pluralistiskt
förhållningssätt inom undervisning för hållbar utveckling. Den formas i många fall snarare
av ett normativt undervisningssätt som innebär att det oftast förmedlas en förutfattad bild
av hur hållbar utveckling ska gå till (57). Eleverna ges på så sätt inte tillräckligt med
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möjligheter

för

att

kunna

bilda

sig

en

egen

uppfattning

och

påverka

sin

egen

lärandeprocess, vilket kan bidra till att undervisningen inte når sin fulla potential (58).

PLURALISM

HOLISM

Inom pluralism ger undervisningen

Det holistiska synsättet fokuserar

utrymme för eleverna att träna upp

förstärkt

förmågan att kritiskt diskutera

kunskaper inom hållbarhet genom att

olika

integrera samtliga tre dimensioner

valmöjligheter

och

på

att

öka

elevernas

handlingsalternativ. Detta är i

(ekologisk,social,ekonomisk)i

sig en högst demokratisk process.

lärandeprocessen.

(59)

DEMOKRATI SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR ATT LÖSA
FRAMTIDA UTMANINGAR
En pluralistisk undervisning är i stort sett kopplad till demokratiska värderingar och den
svenska skolan har ett uttalat demokratiskt ansvar som är tydligt förankrat i den svenska
läroplanen.

Tankarna kring utbildningens demokratiska uppgift har på många håll starkt påverkats av
pedagogen John Dewey (1859-1952) och hans perspektiv på utbildning. Hans tankar
utmanar fortfarande det moderna utbildningssystemet och kan i en nutid där många
upplever ett hot gentemot den demokratiska samhällsformen utgöra ett viktigt underlag.

Dewey framhäver framförallt kommunikationen inom och mellan samhällsgrupper som ett
viktigt

redskap

i

utbildningen

(60).

Enligt

hans

utbildningsfilosofi

säkerställer

ett

demokratiskt samhälle "en flexibel anpassning av dess institutioner genom interaktion med
de olika formerna av samhällsliv" (61). Det är i denna mening skolans uppgift att skapa
förbindelser

till

det

omgivande

samhället

och

möjliggöra

ett

deltagande

samhällsrelevanta aktiviteter för att främja ansvarstagande och delaktighet (62).
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i

Young children are capable of sophisticated thinking. In
relation to environmental issues it is important to involve
them and to encourage their enthusiasm and curiosity for
their surrounding world and “big questions”. They will
relate these issues to their level of undestanding and
experiences. All children should be given the right to
communicate about questions they meet in their social and
physical environment.
– Jan Eliasson, fd ordförande för FN (63)

Kunskapsinnehållet som förmedlas i undervisningen ska nödvändigtvis grunda sig i ett
övergripande demokratiperspektiv (64) och genom att skapa en övergripande kontakt och
ett utbyte inom samhället kan enligt Dewey framtida utmaningar hanteras och lösas
tillsammans (65).

BREVET SOM METOD I TIDIGARE FORSKNING
Att inkludera möten med omvärlden i undervisningen betyder att skapa förbindelser
mellan skolkunskap och vardagserfarenheter och handlar helt enkelt om att framkalla
autenticitet. Ett sätt att iscensätta autentiska uppgifter på kan exempelvis vara genom
brevkontakt.

Daniel Åkerblom och Mats Lindahl undersökte denna typ av autentiska uppgifter i en
studie där elever inom naturvetenskapliga ämnen skulle arbeta med så kallade socioscientific issues (SSI) det vill säga naturvetenskapliga problem som berör samhället (66).
Syftet med denna studie var att se hur autentiska uppgifter påverkar elevers samtal inom
samhällsfrågor. En av uppgifterna i studien var att elever skulle skicka ett brev till en
autentisk mottagare (i detta fall miljöministern) angående ett relevant samhällsproblem.
Studiens resultat visade att brevskrivandet bidrog med en ny dimension av autenticitet
eftersom mottagaren var en riktig person med ansvar för ämnet. Jämfört med explorativa
diskussioner som eleverna också arbetade med under lektionerna så höjde brevskrivandet
elevernas engagemang ytterligare då målet i att formulera ett brev till en riktig person var
mycket tydligt för eleverna.

En intressant observation som Åkerblom och Lindahl gjorde under studien rör just valet av
den

autentiska

mottagaren

brevkommunikationen

(67).

förändras

Beroende
i

det

på

vem

hänseendet

man

att

kommunicerar

viss

information

med

så

föredras

kan
eller

bortprioriteras. Vardaglig kunskap kan anses vara irrelevant för mottagaren. Följden är att
kopplingen mellan elevernas teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskap minskar och
lärandeprocessen inte öppnar upp för ny kunskap. Därför betonar forskarteamet betydelsen
för lärarnas medvetenhet om hur valet av den autentiska mottagaren kan påverka elevernas
kunskapsutveckling (68). Vidare är det viktigt att problemställningen som ska behandlas i
uppgiften är relevant för eleverna. För att stötta eleverna i att formulera ett välgrundat och
perspektivrikt resonemang i breven så anser Åkerblom och Lindahl att kontakt med fler än
en autentisk mottagare kan vara behövlig.
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Sammanfattningsvis

ger

studien

belägg för att autentiska uppgifter
bidrar

till

en

ny

kunskapsinlärning

form

genom

av
att

koppla ihop elevers erfarenheter
och

skolkunskaper

kontakten
mottagare

med

samt

att

autentiska

förbättrar

elevers

rationella tänkande (69).

Verklighetsbaserade

uppgifter

som har en riktig mottagare kan
höja elevernas engagemang (70).
Ett ökat engagemang i sin tur kan
anses

vara

gynnsamt

inlärningen av ny kunskap.

för

"Snarare än att förbereda för ett
demokratiskt liv efter skolan blir skolan i
en pluralistisk utbildning för hållbar
utveckling en av de arenor i samhället
där olika värdeomdömen om vår
gemensamma framtid debatteras.
Genom att på allvar möta eleverna som
redan (och inte sedan) medborgare med
viktiga erfarenheter och åsikter, kan den
uppväxande generationen göras mer
delaktig i sin egen och världens framtid."
(71)

– Johan Öhman, professor inom pedagogik

15

Avslutande ord–
Brevmetodens
potential att skapa
förändring
Utmaningarna som vi människor står inför är här och nu. Sanningen är att vi förlorar mer
och mer i tid i väntan på att hitta rätt lösningar som kommer att skapa en hållbar framtid
för oss. Vi på Brevvännerna tycker att vi tillsammans måste vara modiga och våga testa
nya lösningar och bjuda in barn och unga till att delta i processen.

Brevmetoden är ett sätt att skapa nya strukturella mönster i vårt samhälle genom att ge
barn och unga tillgång till aktuell kunskap och möjlighet till att bidra till den rådande
klimat- och samhällsdebatten. Skolor och lärare har inte tiden att själva organisera en
kontakt till omvärlden. Att skapa kontakt kräver i sig att det är fler aktörer involverade i
processen. Således kan kontakt bara skapas om samhällsgrupperna öppnar upp, delar med
sig och börjar agera med och för varandra. Lärare själva kan omöjligt ta detta ansvar på
sina axlar. Vi behöver hjälpas åt. Trots att viljan att stötta skolan och förståelsen för
behovet av ökad samhällskontakt finns hos olika organisationer så räcker resurserna inte
alltid till för att bedriva ett sådant arbete. Där kommer vi in – Brevvännerna.

Brevvännerna agerar som länk mellan skolan och samhället och främjar ett utbyte mellan
parterna.

Vi

skapar

en

Brevkommunikationen

ska

ömsesidig
resultera

i

och
att

autentisk

elevernas

kommunikation

engagemang

och

via

brev.

motivation

för

hållbara handlingar ökar. Med materialet strävar vi även efter att stötta fler elever i sina
framtida studie- och yrkesval. Vi hoppas att fler elever blir medvetna om sina olika
karriärsalternativ och känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

Brevmetoden

är

Brevvännernas

bidrag

till

att

skapa

en

mer

jämställd

arbetsmarknad med unga som agerar för en hållbar utveckling!

Tillsammans tar vi samhället in i klassrummet!
41

och

jämlik

Brev för en hållbar framtid.

42

Fotnoter
1.

Brundtland,

Gro

Harlem,

1939,

Bertil

Hägerhäll

1945,

and

World

Commission

on

Environment

and

Development., ‘Vår Gemensamma Framtid: [Rapport Från] Världskommissionen För Miljö Och Utveckling
Under Ordförandeskap Av Gro Harlem Brundtland’, Anonymous Translator, (Stockholm, Prisma, 1988).
2.

Sandell,

Klas,

Öhman,

Johan

och

Östman,

Leif.

Miljödidaktik:

Naturen,

Skolan

Och

Demokratin.

Lund:

Studentlitteratur, 2003.
3.

Öhman, Johan, 1961 and Sverige. Myndigheten för skolutveckling. Hållbar Utveckling i Praktiken: Så Gjorde Vi
på Vår Skola. Vol. 2004:20. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2004.

4.

Åkerblom, Daniel and Lindahl, Mats. Authenticity and the relevance of discourse and gured worlds in secondary
students’ discussions of socioscientiffic issues. Teaching and Teacher Education. Vol. 65, 2017: 205-214. doi:
10.1016/j. tate.2017.03.025.

5.

Dewey, John och Sjödén, Nils. Demokrati Och Utbildning. Göteborg: Daidalos, 1999.

6.

Selander, Staffan. Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande. Stockholm: Liber, 2017.

7.

Caiman, Cecilia; Lundegård, Iann; Hasslöf, Helen; Malmberg Claes och Urbas, Anders. Introduktion - didaktiska
perspektiv

på

hållbar

utveckling.

Skolverket,

Lärportal:

Hållbar

utveckling.

2018-01-01.

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/apiv2/document/path/larportalen/material/inriktningar/8amnesove
rgripande/Grundskola/901Hallbarutveckling/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/NT8_79_01A_01_introduktion.docx
8.

Sverige Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Framtidsval: Karriärvägledning För Individ
Och Samhälle. Vol. 2019:4. Stockholm: Norstedts juridik, 2019, s.20.

9.

Ibid.

10.

SOU 2019:4.

11.

Ibid.

12.

SOU 2019:4, s. 26

13.

Ibid., s. 205.

14.

Ibid., s.205.

15.

Wahlström, Ninni, 1953. Läroplansteori Och Didaktik. Andra upplagan ed. Malmö: Gleerup Utbildning AB,
2016, s. 95.

16.

Öhman, and Sverige. Myndigheten för skolutveckling. ‘Hållbar Utveckling i Praktiken: Så Gjorde Vi på Vår
Skola’.

17.

ed.
18.

2004.

Björneloo, Inger, 1946. Hållbar Utveckling: Att Undervisa Utifrån Helheter Och Sammanhang. 2., [uppdat.] uppl.
Stockholm: Liber, 2011, s.133.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige,
Rapport

Fokus

18,

Stockholm:

Taberg

Media

Group,

2019

http://www.reglab.se/wp-

content/uploads/2019/03/fokus18_vilka_ska_med.pdf (Hämtad 2019-09-09), s. 91.
19.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige, 2019,
s.27.

20.

Mentor Sverige och Ungdomar.se/Fryshuset. Unga röster 2017. Tema: Inför valet 2018. Stockholm: Mentor,
Fryshuset

och ungdomar.se, https://mentor.se/wpcontent/uploads/2018/06/ungaroster2017.pdf (Hämtad 2019-09-

19), s. 11.
21.

Ojala, Maria. Barns känslor och tankar om klimatproblematiken. 2010, s. 47.

22.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige, 2019,
s. 154.

23.

Prop. 2013/14:191, Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Stockholm:
Utbildningsdepartementet.

24.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige, 2019,
s.35.

25.

Ibid., s.9.

26.

SOU 2019:4, s. 214.

27.

Folkhälsomyndigheten. Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Rapport 18023-2.
Stockholm: Folkhälsomyndigheten. 2018, s.4.

43

28.

SOU 2019:4, s. 213-214.

29.

Mentor Sverige och Ungdomar.se/Fryshuset. Unga röster 2017. Tema: Inför valet 2018.

30.

SOU 2019:4, s 25

31.

Ibid.

32.

SOU 2019:4, s 220.

33.

Svensson, Lotta, 1959. Lämna Eller Stanna?: Valmöjligheter Och Stöd För Unga i “Resten Av Sverige”. Lund:
Nordic

Academic Press, 2017.

34.

Björneloo, Hållbar Utveckling: Att Undervisa Utifrån Helheter Och Sammanhang. 2011

35.

UNESCO.

What

is

Education

for

Sustainable

Development?

2019.

https://en.unesco.org/themes/education-

sustainable-development/what-is-esd (Hämtad 2019-07-01).
36.

Öhman, and Sverige. Myndigheten för skolutveckling. ‘Hållbar Utveckling i Praktiken: Så Gjorde Vi på Vår
Skola’.

2004.

37.

Ibid.

38.

Selander, Staffan. Didaktiken Efter Vygotskij: Design För Lärande. Första upplagan ed. Stockholm: Liber, 2017.

39.

Selander, Didaktiken Efter Vygotskij: Design För Lärande, 2017.

40.

Mogensen,

Finn

and

Karsten

Schnack.

“The

Action

Competence

Approach

and

the

‘New’

Discourses

of

Education for Sustainable Development, Competence and Quality Criteria.” Environmental Education Research
16, no. 1 (2010):
41.

59-74. doi: 10.1080/13504620903504032.

Almers, Ellen. Handlingskompetens För Hållbar Utveckling: Tre Berättelser Om Vägen Dit. Diss., Jönköping:
Högskolan för lärande och kommunikation, 2009.

42.

Sandell et al., Miljödidaktik: Naturen, Skolan Och Demokratin. 2003.

43.

Magnusson, Petra. Meningsskapandets Möjligheter : Multimodal Teoribildning Och Multiliteracies i Skolan.
2014,

Malmö Studies in Educational Sciences, 2014.

44.

Selander, Didaktiken Efter Vygotskij: Design För Lärande, 2017.s.179.

45.

Tiller, Tom och Tiller, Rita. Den Andra Dagen: Ett Vidgat Rum För Lärande. Stockholm: Runa, 2003.

46.

Tiller och Tiller, Den Andra Dagen: Ett Vidgat Rum För Lärande, 2003.

47.

Ibid.

48.

Björneloo, Hållbar Utveckling : Att Undervisa Utifrån Helheter Och Sammanhang. 2011, s. 81.

49.

Ibid.

50.

Tiller och Tiller, Den Andra Dagen: Ett Vidgat Rum För Lärande, 2003

51.

Ibid.

52.

Ibid.

53.

Ibid., s. 169.

54.

Sandell et al., Miljödidaktik: Naturen, Skolan Och Demokratin. 2003.

55.

Olsson, Daniel. Student

sustainability

consciousness:

Investigating

the

effects

of

education

for

sustainable

development in Sweden and beyond. Diss., Karlstad university studies, 2018:48.
56.

Öhman, Johan. Att utbilda för hållbar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv. I Nycklar till framtiden: Lärande
för hållbar utveckling. Mathias Demetriades och Cecilia Karlström (red), 9-19. Nyköping 18-19 November, 2009.
http://

57.

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:309995/FULLTEXT02.pdf (Hämtad 2019-07-03).

Olsson, Student sustainability consciousness: Investigating the effects of education for sustainable development in
Sweden and beyond. 2018.

58.

Öhman, Att utbilda för hållbar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv. 2009.

59.

Olsson, Student sustainability consciousness: Investigating the effects of education for sustainable development in
Sweden and beyond. 2018.

60.

Dewey, John and Nils Sjödén. Demokrati Och Utbildning. Göteborg: Daidalos, 1999.

61.

Ibid.,s. 15.

62.

Ibid.

44

63.

Siraj-Blatchford, John, Ingrid Pramling Samuelsson, and Frans Lenglet. “Taking Children Seriously: How the EU
can Invest in Early Childhood Education for a Sustainable Future.” International Journal of Early Childhood 43,
no. 1

64.

(2011): 89-89, p.8.

Englund, Tomas. Undervisning som meningserbjudande. I Uljens, M. (1997). Didaktik: Teori, Reflektion Och
Praktik. s.120-145. Lund: Studentlitteratur, 1997.

65.

Dewey, Demokrati Och Utbildning. 1999.

66.

Åkerblom och Lindahl. Authenticity and the relevance of discourse and gured worlds in secondary students’
discussions of socioscientiffic issues. 2017.

67.

Ibid.

68.

Ibid.

69.

Ibid.

70.

Ibid.

71.

Öhman, Att utbilda för hållbar utveckling – ett pluralistiskt perspektiv. 2009.

45

©2019 Brevvännerna

