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Direktiv för avgränsad uppföljning av 
verksamheten Den globala skolan 

Bakgrund  

Generellt om Den globala skolan 
UHR vill genom Den globala skolan (DGS) stötta och främja skolors arbete med 
lärande för hållbar utveckling (LHU). UHR vänder sig genom DGS främst till 
pedagoger inom skola och förskola, men även till annan skolpersonal, 
skolledare, beslutfattare, politiker och kommunala tjänstemän inom 
utbildningssektorn liksom lärarstuderande. I förlängningen är målet att elever, 
barn och unga inom det svenska utbildningssystemet ska bli 
handlingskompetenta medborgare som gör aktiva och medvetna val för en 
hållbar utveckling. Sida finansierar DGS och ”Strategin för informations- och 
kommunikationsverksamhet inklusive för organisationer i det civila samhället 
2016–2022” är den strategi som UHR genom DGS ska leverera resultat 
gentemot. 

Stora delar av arbetet inom DGS tar avstamp i Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. Mer specifikt kan sägas att insatserna ska bidra till 
måluppfyllelse inom delmål 4.7. 

Operativt delar UHR in DGS-verksamheten i fyra regioner, Nord, Väst, Öst och 
Syd. Syftet med denna uppdelning är att tillförsäkra en verksamhet som kan nå 
stora delar av Sverige och samtidigt har insikt i lokala behov och förhållanden. 
Coronapandemin har föranlett att verksamheten snabbt har ställt om och 
digitaliserats, vilket möjliggör ett bredare deltagande, från stora delar av 
landet inom vissa aktiviteter. Samtidigt som UHR inom DGS tar vara på den 
möjligheten är de flesta seminarierna sprungna ur en specifik skolas behov, 
vilket är viktigt för att säkerställa förankring och genomslag.  

UHR har i nuläget två kontrakterade konsulter per region, som ansvarar för 
den konkreta verksamheten. Konsulterna är upphandlade för perioden 2020–
2023. Profilen på konsulterna varierar men alla utgår från en gedigen bas i 
utbildningssektorn. Samtliga är legitimerade lärare och några är forskare, 
rektorer och förstelärare. De har alla en specifik kompetens och expertis inom 
didaktik kopplat till LHU. Konsulternas uppdrag, på ett övergripande plan, 
handlar om att förbereda och genomföra utbildningsinsatser, ta fram och 
sprida material och övningar kopplade till LHU samt nätverka och 
kommunicera för att tillse att verksamheten befinner sig i framkant både 
innehållsligt och metodologiskt. 
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DGS-verksamheten har utvärderats återkommande av externa aktörer. I den 
senaste, 2018, fick UHR återkopplingen att DGS behöver arbeta mer långsiktigt 
med skolor och kommuner för att få till stånd förändring, dessutom behövde 
större fokus läggas på skolledarna och deras roll i förändringen. Verksamheten 
har delvis ändrat fokus och inriktning utifrån dessa resultat.  

Mål och avgränsningar 
UHR har, utifrån förra utvärderingen, tillsammans med konsulterna inom DGS 
satt upp en förändringsteori1. Nu vill UHR veta om förändringsteorin får 
genomslag i verkligheten och om omställningen att arbeta mer långsiktigt och i 
nära samarbete med kommuner och skolor har givit resultat i hela 
resultatkedjan. Framför allt vill UHR få en uppfattning av: 

1. Om, i vilken utsträckning och på vilket sätt elever, barn och unga som 
finns i de skolor/förskolor som DGS har stöttat, upplever att LHU är ett 
integrerat perspektiv i undervisningen och skolgången som helhet. 
”Elever, barn och unga” är DGS:s indirekta/slutgiltiga målgrupp.  

UHR vill få en bild av huruvida de förevarande stegen i förändringsteorin leder 
till ovanstående eller inte. 

2. Eftersom skolpersonal är DGS:s direkta målgrupp ska uppföljningen 
undersökning åskådliggöra om, i vilken utsträckning och på vilket sätt 
skolpersonalen omsätter den kompetensutveckling de har fått ta del 
av i praktiken.  
 

3. Slutligen ska uppföljningen beskriva vilken typ av stöd från DGS som 
har lett till svaren på fråga 1 och 2.  

Den centrala frågeställningen är den första medan de två andra finns med för 
en ökad insikt om hur förändringsteorin omsätts i praktiken.  

Uppföljningens upplägg måste inkludera DGS fyra regioner.  

Avgränsningar 
Ambitionen är inte att följa upp hela verksamhetens bredd. Utifrån resurserna 
för uppföljningen kommer avgränsningar i stor utsträckning behöva göras och 
därmed kommer enbart ett begränsat antal skolor kunna inkluderas i 
uppföljningen.  

UHR vill inte ha en uppföljning som mäter elevernas ”handlingskompetens” 
inom hållbar utveckling.  

 
1 Se bilaga. 
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Mottagare av resultaten från översikten 
Uppföljningen kommer framför allt att utgöra underlag till UHR och Sida och 
bidra till verksamhetsutveckling. 

Önskade tidsramar  
Då utredningen skall tjäna som ett eventuellt underlag för upphandling av 
resurskonsulter inför kommande år är önskad leverans första dagarna i 
oktober 2022.  

Kontaktpersoner och ansvarig chef 
På Globala enheten är kontaktpersonen Fanny Labory. Conny Broén och Ursula 
Lindehejd kommer att vara involverad i faktagranskning och underlag.  

Victoria Palmgren på Globala Enheten är ansvarig chef för 
uppföljningsbeställningen.  

Data och andra underlag  
Nedan följer förslag på underlag för förståelse av frågeställningen, både av 
gäller DGS-verksamheten och en förståelse för LHU. De kan användas för att ge 
en bakgrund till uppföljningen i de delar de är relevanta.  

 

- Uppdragsbeskrivningen i avtalen med resurskonsulterna inom DGS 
(Bilaga 1) 

- Den globala skolans hemsida  
- Förändringsteorin för DGS (Bilaga 2) 
- Resultatmatris för DGS (Bilaga 3) 
- Utvärdering av DGS gjort 2018 (Bilaga 4) 
- Protokoll från Skolinspektionens granskningsbesök inom ramarna för 

granskningen ”Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling 
(LHU)” (lämnas på begäran) 

- Skolverkets moduler för lärande för hållbar utveckling  
- Unescos information om Education for Sustainable Development 
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Bilaga 1 

Utdrag ur avtal med resurskonsulterna 
inom DGS 
Uppdragsbeskrivning 

 

1. Information om uppdraget 
1.1 Generellt om Den globala skolan 

UHR vill genom Den globala skolan (DGS) stötta och främja skolors arbete med lärande 
för hållbar utveckling (LHU). UHR vänder sig genom DGS främst till pedagoger inom 
skola och förskola, men även till annan skolpersonal, skolledare, beslutfattare, politiker 
och kommunala tjänstemän inom utbildningssektorn liksom lärarstuderande.  I 
förlängningen är målet att elever, barn och unga inom det svenska utbildningssystemet 
ska bli handlingskompetenta medborgare som gör aktiva och medvetna val för en hållbar 
utveckling. DGS-verksamheten har i sin nuvarande form funnits sedan 2002 och har sina 
rötter i vad som då kallades Sidas regionansvariga för undervisningens 
internationalisering som startades i början av 1990-talet. Sida finansierar fortfarande 
DGS och Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet inklusive för 
organisationer i det civila samhället 2016–2022” är den strategi som UHR genom DGS 
ska leverera resultat gentemot. 

Stora delar av arbetet inom DGS tar avstamp i Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Mer specifikt kan sägas att insatserna ska bidra till måluppfyllelse 
inom mål 4.71. På grund av den nära anknytningen till Agenda 2030 ska hållbarhet 
genomsyra alla delar av DGS-verksamheten.  

 

1.2 Den utåtriktade verksamheten 

Den utåtriktade verksamhet som bedrivs inom ramarna för DGS består av 
seminarieverksamhet, policystöd och metodutveckling, varav seminarieverksamheten 
traditionellt har varit den största och kommer vara så även under denna kontraktsperiod. 
Men mer fokus kommer framöver läggas på framförallt policystöd, men också 
metodutveckling. Detta för att verksamheten ska leda till faktiska förändringar. För att 
stötta den utåtriktade verksamheten krävs ett aktivt arbete med nätverksbyggande och 
kommunikation. De tre delarna i det utåtriktade arbetet beskrivs nedan, liksom de två 
delarna i stödet. 

 

1.3 Seminarieverksamheten 

Resurskonsulterna2 planerar och genomför kompetensutvecklande seminarier inom 
LHU. Seminarierna skräddarsys för varje specifikt tillfälle, vilket medför att temat alltid 

 
1 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara 
livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt 
medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar 
utveckling. 

2 I detta dokument avses med ”Resurskonsulten” eller ”Resurs-konsulterna” de som är anställda 
eller på annat sätt anlitade av eller representerar part som anges som Uppdragstagare i Avtalet. 
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ska vara högrelevant för den aktuella målgruppen. Temat ryms alltid inom ramen för 
hållbar utveckling men kan variera inom alltifrån cirkulär ekonomi, inkludering och 
demokrati till vattenförsörjning. I de flesta seminarier kompletteras faktainnehållet med 
didaktiska frågeställningar och pedagogiska metoder. LHU kännetecknas framförallt av 
demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, en 
mångfald av pedagogiska metoder samt delaktighet och elevinflytande. 
Resurskonsulterna agerar nästan alltid moderatorer i seminarierna och är ofta själva 
workshophållare och föreläsare vilket kräver en god förmåga hos resurskonsulterna att 
kunna möta en publik och förmedla ett budskap. 

 

1.3.1 Seminarier i partnerskap 

 I princip alla seminarier genomförs i partnerskap med andra, framförallt skolans 
huvudmän, men även andra partners förekommer. Föreläsare som anlitas är ofta 
forskare, journalister eller sakkunniga från civilsamhällesorganisationer. I genomförandet 
används också goda exempel och arbete i partnerskap med museum, science centers 
och andra verksamheter finansierade av Sida så som till exempel Sida alumni. 

Inom seminarieverksamheten ingår också att informera om UHR:s utbud av program för 
internationellt samarbete och utbyte samt stöd till skolor i internationella 
samarbetsprojekt som syftar till att främja LHU.  

 

1.3.2 Ansvar för arrangemang av seminarier 

I Resurskonsulternas arbete med att arrangera seminarier ingår att hitta 
samarbetspartner både vad gäller innehåll och deltagare. I möjligaste mån ska det finnas 
en samarbetspart så som en skola, kommun eller liknande och därmed redan en 
förutbestämd deltagargrupp. Resurskonsulten anlitar också, för tillfället, lämplig 
kompetens i form av föreläsningshållare/organisationer/ workshophållare m.m. och 
utbetalar överenskommen kompensation som finansieras av UHR.  

 

1.4 Policystöd 

Resurskonsulterna förväntas utifrån sin regionala kontext aktivt verka för att LHU ges de 
förutsättningar som behövs för att det ska få genomslag i svensk grundutbildning. Det 
handlar framförallt om att stötta skolans ledning och huvudmän så att den blir informerad 
och engagerad i att skapa de förutsättningar som krävs för att genomföra förändringar. 
Det kan exempelvis innebära stöd i att lägga upp en strategi för att inkorporera lärande 
för hållbar utveckling i verksamheten.   

Seminarieverksamheten kompletteras med policystöd för att få ett långsiktigt genomslag. 
Resurskonsulterna synliggör också att det i skolans styrdokument redan idag 
framkommer att skolor är ålagda att arbeta med hållbar utveckling. 

 

1.5 Metodutveckling 

 I det kortsiktiga perspektivet, för att seminarieverksamheten ska få ett så direkt 
genomslag gentemot den slutgiltiga målgruppen – eleverna – som möjligt, utvecklar 
DGS på uppdrag av UHR undervisningsmetoder och material. Metoderna kan 
exempelvis vara lektionsplaneringar eller diskussionsunderlag. Resurskonsulterna 
utvecklar metoder både på egen hand och tillsammans med deltagarna i 
seminarieverksamheten. Metoder med god kvalitet formges och publiceras på 
www.denglobaskolan.se och www.globalamalen.se. UHR/DGS sprider också andra 
organisationers material.  För närvarande utvecklas också formerna för att bidra till 
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spridningen och användandet av den modul för skolutveckling inom LHU som Skolverket 
har tagit fram.  

 

1.6 Nätverksbyggande 

En förutsättning för att kunna verka i den form som DGS-verksamheten har är att aktivt 
delta i en mängd nätverk. Nätverken är en förutsättning för verksamhetens alla delar: för 
att kunna skapa ett relevant innehåll i seminarier, för att bli kända och efterfrågade, för 
att uppnå förändringar på policynivå och så vidare. Därför deltar enskilda 
Resurskonsulter i formella och informella nätverk. Nätverken kan bestå av lärare och 
skolledare, företrädare för olika organisationer, tjänstemän och politiker. 

 

1.7 Kommunikation 

För att informera om verksamheten och marknadsföra seminarier, andra aktiviteter, 
metoder och material kommuniceras DGS i flera kanaler. Webbplatsen 
denglobalaskolan.se är navet där all information finns samlad och det är också där man 
anmäler sig till seminarierna. denglobalaskolan.se är en av UHR:s mest besökta sidor. 
På den globala skolans Facebook-sida delar Resurskonsulterna med sig av 
direktrapporter från aktiviteter runt om i landet.  

1.8 Verksamhetens organisation och det interna arbetet  
Verksamheten bedrivs ute i Sveriges kommuner av regionalt förankrade 
Resurskonsulter. För DGS:s organisation fördelar UHR Sverige i fyra regioner (Syd, Öst, 
Väst och Nord), i varje region finns två Resurskonsulter. Regionerna fördelar länen enligt 
följande: 

 Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar, Halland och Kronoberg 

 Öst: Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, 

Östergötland och Gotland 

 Väst: Värmland, Örebro, Västra Götaland och Jönköping  

 Nord: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland 
Resurskonsultens arbete utförs främst i tilldelad region. Även planering och 
administrationstid förläggs inom region för att säkra den fysiska regionala närvaron och 
tillgängligheten för möten och nätverkande inom regionen. Den regionala förankringen är 
grunden för DGS-verksamheten. 

 

1.9 Kommunikation och planering inom regioner 

För det regionala arbetet är det viktigt att regelbundet kommunicera främst med den 
andra Resurskonsulten i regionen. Arbetetet kan även behöva genomföras 
regionsöverskridande både i större kluster såsom nordost och sydväst, och gemensamt 
med alla Resurskonsulter inom DGS. Det är viktigt att organisera seminarier och 
föreläsningar så att spridning i regionen uppnås. Gemensam planering och 
administration utförs under regionala möten mellan Resurskonsulterna och under 
gemensamma planeringsmöten. 

 

1.10 Planeringsmöten 

UHR genomför planeringsmöten med samtliga Resurskonsulter cirka fyra gånger per år. 
Mötena sker främst på UHR:s kontor i Stockholm. Något av dessa möten kan förläggas i 
någon av de övriga regionerna och ibland även utomlands. Under dessa möten träffas 
alla regionala Resurskonsulter och planerar verksamheten tillsammans med 
verksamhetsansvarig. Under planeringsmötena sker den gemensamma och 
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övergripande planeringen och uppföljningen av verksamheten och arbete av 
övergripande karaktär fördelas. Under träffarna diskuteras också mål, resultat, och 
övergripande teman för verksamheten. Vid dessa möten sker också en del av det 
förebyggande arbetet mot korruption och oegentligheter. Även formerna för 
verksamhetens bedrivande kan tas upp på dessa möten.  

 

1.11 Uppföljning 

Uppföljning utifrån mål och resultat är en viktig del i uppdraget. Uppföljningen omfattar 
såväl verksamhet och ekonomi och görs kontinuerligt både kvantitativt och kvalitativt. För 
respektive Resurskonsult innebär det att planeringen och genomförandet av aktiviteter 
ska redovisas och utvärderas kontinuerligt utifrån angivna instruktioner och beslut av 
UHR. Uppföljningen sker också under planeringsmötena, löpande i samtal och i en 
individuell årsrapportering under ledning av verksamhetsansvarig. 

 

1.12 Fördelning av arbetstid 

Den mesta tiden av Resurskonsulternas arbete förläggs till skolårets månader. Under 
dessa perioder måste Resurskonsulterna till viss del kunna anpassa sin tidsplanering 
utifrån behoven hos de som efterfrågar DGS-verksamheten. 

2. Krav på uppdragets utförande 

2.1 Uppdragets omfattning 

Resurskonsulten ska: 

 utföra sitt uppdrag utifrån beskrivningen av DGS-verksamheten och 

Resurskonsulternas bidrag till det som är beskrivet i denna bilaga. 

 utföra sitt uppdrag utifrån sina svar angående sin förståelse för uppdraget och 

planerade för genomförande som finns i en bilaga till detta avtal 

2.2 Generella krav och förutsättningar 
Resurskonsulten ska: 

 utföra sitt uppdrag på ett etiskt och fackmannamässigt sätt och med 

iakttagande av god affärs- och branschpraxis.  

 arbeta utifrån UHR:s styrning och direktiv. 

 företräda UHR och DGS på ett positivt sätt. 

 i alla aktiviteter beakta och ta hänsyn till miljömässig hållbarhet.  

 bidra till utveckling av DGS genom att aktivt delta i utvecklingsinriktade 

aktiviteter och bidra med egna idéer. 

 bygga och bibehålla relevanta nätverk. 

2.3 Omvärldsbevakning och spridning 
Resurskonsulten ska: 

 följa utvecklingen inom utbildningsområdet och det svenska skolväsendet. 

 följa utvecklingen inom och för LHU, nationellt och internationellt. 

 delge övriga Resurskonsulter och UHR den kunskap hen besitter inom 

ovanstående. 

 dokumentera verksamheten och uppdatera sociala medier enligt instruktioner 

från UHR. 
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2.4 Administration och planering 
Resurskonsulten ska: 

 strukturera och planera sitt eget arbete utifrån uppdraget. 

 samarbeta angående planering, ekonomi och genomförande med övriga 

Resurskonsulter i den egna regionen och i hela Sverige.  

 använda de administrativa verktyg som UHR tillhandahåller. 

 rapportera den information angående verksamheten som UHR begär. 

2.5 Plats för uppdragets genomförande och fördelning av timmar 

 Resurskonsultens arbete ska genomföras på plats i den aktuella regionen 

under samtliga timmar förutom de tillfällen då man i samråd med UHR kommit 

överens om något annat. 

 Resurskonsultens timmar ska fördelas jämt över skolårets månader. 

 Vid frånvaro från DGS-uppdraget i mer än en veckas sammanhållen tid, 

förutom i anslutning till sommar- och juluppehåll, ska detta förankras och 

godkännas av UHR.  

 Resurskonsulten ska, med tre månaders framförhållning, kunna anpassa sin 

tidsplanering utifrån verksamhetens behov om det inte gjorts en 

överenskommelse om annat med UHR som bekräftats skriftligt av UHR. 
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2.6 Utrustning 

Resurskonsulten ska: 

 själv ha den tekniska utrusning som krävs för genomförande av uppdraget. Däri 

ingår dator, skrivare, mobiltelefon med abonnemang etc. 

 stå för kontorsmaterial för det egna arbetet (tryckt material till aktiviteter beställs 

och bekostas av UHR). 

3.1 Krav på resurskonsulters kompetens och förmåga 

Samtliga resurskonsulter ska redan vid anbudet uppfylla nedan krav. Om en ersättare 
skulle sättas in för ordinarie resurskonsult ska denne också uppfylla följande krav. 

Samtliga resurskonsulter ska: 

 ha akademisk examen minst 180 hp där pedagogik eller didaktik har ingått som 

en del. 

 ha minst b-körkort. 

 ha ett nätverk som är relevant för DGS- verksamheten. Ett nätverk kan 

exempelvis bestå av NGO:s, goda exempel inom skola, forskare etc.  

 ha erfarenhet av att utveckla metoder att använda i undervisning. 

 ha god kunskap om LHU. 

 kunna kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. 

 ha erfarenhet av internationellt arbete/internationella projekt. 

 ha praktisk erfarenhet av att planera och genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser. 

 ha god digital förmåga och kunna använda sig av sociala media. 

 ha god kännedom om det svenska skolsystemet. 

 ha god förmåga att förmedla ett budskap. 

 



Elever, barn och unga 
får ökad 

handlingskompetens 
– förutsättningar att 

göra medvetna, aktiva 
och ansvarstagande 

val för en hållbar 
framtid.

Skolans huvudman 
prioriterar LHU genom 

styrning och uppföljning 
gentemot skolan.

Skolledning 
skapar förutsättningar för 
att hela skolan ska kunna 

arbeta med LHU.

Skolans huvudman 
får ökad kompetens inom 

LHU och förstår de 
strukturella behoven. 

Skolledning 
får ökad kompetens om 

LHU och förstår de 
strukturella behoven och 
vilka förutsättningar som 

krävs.

Skolpersonal / 
lärarutbildare

får ökad kompetens inom 
LHU. 

Skolpersonal / 
lärarutbildare 

Arbetar aktivt med LHU i
stora delar av all 

verksamhet. 

Bedriver undervisning
som till viss del är 

överensstämmande med 
LHU.

Tillämpar 
material/övningar knutna 

till LHU.

DGS 
ger stöd, förankring och 

kompetens-
utvecklingsinsatser för 

och om LHU. 

DGS 
skapar och sprider 

material/övningar knutna 
till LHU. 

Ökad kunskap om de drivkrafter och 
hinder som påverkar och styr en 

rättvis och hållbar global utveckling. 

Ökad kunskap om vad man som 
individ själv kan göra för att bidra till 

en rättvis och hållbar global utveckling

Breddat folkligt deltagande i arbetet 
för rättvis hållbar utveckling.

Ökad kunskap om genomförandet av 
Agenda 2030 och de globala målen för 

hållbar utveckling.

Skolutveckling och större efterlevnad av skolans 
styrdokument

Biståndspolitiska mål

Utbildningspolitiska mål
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INDIKATOR FÖRVÄNTAT UTFALL
KRITERIER FÖR ATT KUNNA MÄTA 

UTFALL
NIVÅER I MÄTNING

 UNDERLAG FÖR 
UPPFÖLJNING

FREKVENS I 
UPPFÖLJNING

MÅL 

SPECIFIKT 
MÅL

Elever, barn och unga får ökad 
handlingskompetens och stärkta förutsättningar 
att göra medvetna, aktiva och ansvarstagande val 
för en hållbar framtid, bland annat inom ramen för 
de områden som relaterar till mål 4.7. 

Kommer att utarbetas i samråd
med DGS-konsulter samt
externa utvärderare.

Elever anser sig ha stärkt sin kunskap om hållbar
utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter,
jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och
globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell
mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Kommer att utarbetas i samråd med DGS-
konsulter samt externa utvärderare.

Extern utvärdering 
2022/2023. 

Vart tredje år.

RESULTAT 1

Skolpersonal, inklusive studenter, samt 
lärarutbildare, använder lärande för hållbar 
utveckling (LHU) i undervisning i olika 
utsträckning.

Antal lärande exempel där 
förvärvad kunskap används i 
konkret 
undervisningsverksamhet.

UHR har dokumenterat 10 lärande exempel, som visar hur
LHU används i konkret undervisningsverksamhet på olika
nivåer, och som kan verka som inspiration och lärande för
andra aktörer.

1-3 exempel - rött ljus
4-7 exempel - gult ljus
 >8 exempel - grönt ljus

Årlig

RESULTAT 2

Skolans huvudman prioriterar LHU i större 
utsträckning genom styrning och uppföljning av 
skolan.

Antal lärande exempel där 
skolans huvudmän eller 
beslutsfattare efter 
kapacitetsstärkande aktivt 
involverat sig i LHU.

UHR har dokumenterat 2 lärande exempel, som visar hur
skolans huvudmän relaterar till LHU i sin styrning av
skolan, och som kan verka som inspiration och lärande för
andra aktörer.

0 exempel - rött ljus
1 exempel - gult ljus
2 exempel - grönt ljus

Årlig

RESULTAT 3

Skolledningen skapar förutsättningar för att hela 
skolan arbetar med LHU /skolan ska kunna 
arbeta mer effektivt med LHU.

Antal lärande exempel där 
skolans ledning aktivt främjar 
och skapar förutsättningar för 
LHU i den egna verksamheten.

UHR har dokumenterat 5 lärande exempel, som visar hur
skolans ledning främjar och skapar förutsättningar för LHU i
den egna verksamheten, och som kan verka som
inspiration och lärande för andra aktörer.

1-2 exempel - rött ljus
1-4 exempel - gult ljus
5 exempel - grönt ljus

Årlig

Antal personer som deltagit i 
utbildningsaktiviteter.

I genomsnitt 8 000 personer har varje år deltagit vid en eller 
flera utbildningsaktiviteter kopplade till LHU.

Antal deltagande personer. < 6 000 personer - rött ljus
6-7 500 personer - gult ljus
> 7 500 personer - grönt ljus

Deltagarlistor eller 
motsvarande.

Årlig

Andel personal från skola, 
lärarstudenter och/eller 
ansvariga för lärarutbildningarna 
som anser sig ha stärkt sin 
kompetens om LHU.

Utifrån ett urval av de i genomsnitt 8 000 personer som 
deltar i undervisningsaktiviteter varje år anser sig minst 
75% ha stärkt sin kunskap och kompetens om LHU.

Andel som helt eller delvis instämmer i 
påståendet att de har stärkt sin kunskap 
inom något av följande: Global hållbar 
utveckling; Mänskliga rättigheter; 
Jämställdhet; Globalt medborgarskap; 
Fattigdomsbekämpning; Hållbar livsstil; 
Främjande av fred och icke-våld; Kulturell 
mångfald; Miljö/klimat; Agenda 2030 med de 
globala målen för hållbar utveckling.

< 60%  - rött ljus
60-75% - gult ljus
> 75%  - grönt ljus

Enkäter efter deltagande, 
riktat till deltagare i vissa 
aktiviteter.

Årlig

Verksamheten inom Den globala skolan styrs av 
lokala behov över hela Sverige.

Antal orter där verksamhet 
bedrivs och nivå på geografisk 
spridning.

Verksamhet inom Den globala skolan bedrivs på minst 40 
olika orter ett genomsnittligt år.

Antal orter där verksamhet har genomförts. < 30 orter - rött ljus
30-35 orter - gult ljus
> 35 orter - grönt ljus

Sammanställning av 
utbildningsaktiviteter.

Årlig

Planering och genomförande av 
utbildningsaktiviteter och andra stödjande 
aktiviteter som riktar sig till DGS direkta 
målgrupp (skolans huvudmän, skolans ledning, 
skolpersonal - med betoning på lärare och 
pedagoger, lärarstudenter och/eller ansvariga för 
lärarutbildningarna.

Antal utbildningsaktiviteter 
riktade till målgrupp för DGS.

I genomsnitt 120 utbildningsaktiviteter per år kopplade till 
LHU.

Antal utbildningsaktiviteter under ett år. <80 utbildningsaktiviteter rött 
ljus
80-100 utbildningsaktiviteter - 
gult ljus
> 100 utbildningsaktiviteter - 
grönt ljus

Verksamhetsrapportering 
från resurskonsulter.

Årlig

Framtagande och/eller spridning av material och 
övningar relaterade till LHU. 

Antal övningar och/eller konkret 
material relaterade till LHU som 
har tagits fram och/eller 
spridits.

UHR tar i genomsnitt varje år fram 10 nya övningar eller 
annat material i relation till LHU, samt bidrar till spridning av 
annat material. 

Antal nya övningar som tas fram. 1-5 övningar - rött ljus
6-8 övningar - gult ljus
> 8 övningar - grönt ljus

Lista på konkreta övningar. 
Verksamhetsrapport från 
resurskonsulter.

Årlig

AKTIVI-TETER

Bidra till att öka kunskaper och färdigheter inom svensk utbildningssektor om Agenda 2030, och ett breddat deltagande i arbetet för rättvis hållbar utveckling.

Varje konsult rapporterar 
minst tre goda exempel 
per år, som beskriver 
arbete med olika 
målgrupper.

MÅLHIERARKI

DGS direkta målgrupp (skolans huvudmän, 
skolans ledning, skolpersonal - med betoning på 
lärare och pedagoger, lärarstudenter och/eller 
ansvariga för lärarutbildningarna stärker sin 
kompetens om LHU och får praktiskt och 
didatiskt stöd för att använda denna kompetens.

UTFALL/ 
OUTPUT

- ska beskriva förändring relaterad till konkret 
undervisningsverksamhet
- ska uppvisa lärande (framsteg och/eller 
utmaningar)
- ska vara relevant för DGS verksamhet 
bortom en specifik region
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1. Inledning  
Den globala skolan (DGS) är en Sida- finansierad verksamhet, som är en del av Universitets- och 
högskolerådet (UHR). DGS:s arbete innebär i huvudsak fortbildningsinsatser1 på temat lärande för 
hållbar utveckling för olika typer av personalgrupper verksamma inom skolan. Fortbildningarna 
genomförs av åtta upphandlade konsulter. I var och en av DGS:s fyra regioner är i dagsläget två 
konsulter aktiva.  

Fortbildningsinsatserna inom DGS utvärderas kontinuerligt genom enkäter riktade till de som deltagit 
på insatserna. För att få en fördjupad förståelse för nyttan, resultaten och effekterna av DGS 
verksamhet har Spira utvärdering (Elin Törner) i samarbete med Bättra konsult (Ida Thomson) getts i 
uppdrag att genomföra en kvalitativ utvärdering som kompletterar den bild som enkäten ger. I 
följande slutrapport presenteras resultatet från utvärderingen.  

1.1 Utvärderingens frågeställningar 

Utvärderingen ska besvara frågorna:  

1) Hur väl möter DGS målgruppens behov? 
2) Hur väl bidrar DGS på samhällsnivå i förhållande till;  

a) strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i 
det civila samhället2 samt 

b) de globala målen för hållbar utveckling3? 

1.2 Utvärderingens genomförande 

Uppdraget har genomförts under juni-november 2018. Arbetet inleddes med ett startmöte och en 
workshop internt på DGS. Med detta som utgångspunkt togs en förändringsteori fram, som utgjort 
ramverk för utvärderingen. Den huvudsakliga datainsamlingen bestod av telefonintervjuer med 
deltagare i seminarieverksamheten. Arbetet avrapporteras i den här rapporten samt vid en muntlig 
presentation för DGS:s ledning och medarbetare.  

1.2.1 Framtagande av förändringsteori 

I en förändringsteori beskrivs systematiskt en verksamhets genomförande och förväntade resultat 
och effekter. Förändringsteorin innebär en schematisk bild av hur den önskade processen, som krävs 
för att genomförda insatser ska leda till långsiktiga målsättningar, ser ut. Syftet med 
förändringsteorin i det här fallet var att skapa ett ramverk för den kommande utvärderingen. 
Förändringsteorin rekonstruerades utifrån dokumentation och en inledande dialog med DGS. En bild 

                                                           
1 I texten omnämnd fortbildningsverksamheten ibland som seminarieverksamheten eller insatserna. 
Innebörden är densamma.  
2 Regeringen, Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det 
civila samhället, 2016-2022, primärt målområde 2 samt målområde 2 punkt 2. 
3 Primärt om målområde 2 samt målområde 2 punkt 2.  
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av förändringsteorin finns i rapportens fjärde kapitel, där den används för att illustrera 
utvärderingens samlade slutsatser.  

1.2.2 Workshop och intervjuer 

I utvärderingens inledande skede genomfördes en workshop med DGS:s medarbetare för att fånga 
deras perspektiv på DGS verksamhet, framgångsfaktorer och utmaningar. Underlag till utvärderingen 
har därefter samlats in med hjälp av telefonintervjuer med ett urval av 24 deltagare vid DGS:s 
insatser våren 2018. Vi bedömde våren 2018 som en tidsperiod som låg tillräckligt långt tillbaka i 
tiden för att intervjupersonerna skulle ha hunnit omsätta intryck från DGS insats i praktiken. 
Samtidigt bedömde vi det som en period som låg tillräckligt nära i tid för att intervjupersonerna ska 
komma ihåg insatsen och kunna svara på frågor om dess innehåll.   

I intervjuerna har fokus legat på att få en bild av följande:  

1) De förutsättningar som kringgärdat intervjupersonens deltagande i insatsen och 
omhändertagandet av den input det gav.  

2) Upplevelserna av själva insatsen/insatserna 
3) Hur insatsen påverkat arbetet 
4) Om det finns faktorer som upplevs ha hindrat eller stärkt förutsättningarna att tillvarata DGS 

insats på bästa sätt  

En utmaning kring vissa samarrangemang har varit att särskilja DGS insatser från andra medverkande 
aktörers. Särskilt vid större konferenser är intervjupersonerna inte alltid klara över vilken roll DGS 
haft och vilka delar DGS stått för. Det gör att intervjupersonerna ibland snarare uttryckt sig kring en 
hel konferens än specifikt om DGS insats.  

Intervjuerna har dokumenterats och analyserats. Särskiljande och liknande typer av svar likväl som 
exemplifierande citat har identifierats. Därefter har resultaten analyserats med utgångspunkt i 
utvärderingens frågeställningar.  

1.2.3 Urval som speglar den varierade seminarieverksamheten 

I urvalet av insatser och intervjupersoner har vi säkerställt en spridning mellan olika målgrupper 
regioner, verksamhetsformer och innehåll. Utöver dessa urvalskriterier har vi även försökt säkerställa 
en spridning av insatser utifrån de förutsättningar som kringgärdat dem. Vår hypotes har varit att det 
kan finnas andra faktorer som kan påverka hur DGS fortbildningsinsatser tagits emot. Exempel på det 
är hur många som deltog i insatsen, om insatsen var återkommande eller ett engångsbesök, om 
innehållet var mer generiskt eller i hög utsträckning anpassat till målgruppens önskemål och behov 
samt vilken mottagarkapacitet deltagarna bedömdes ha. Bedömningen av mottagarkapacitet har 
gjorts av DGS:s konsulter och inbegriper exempelvis förkunskaper, engagemang och en plan för i 
vilket sammanhang insatsen kommer in i målgruppens verksamhet.   

Rent praktiskt gick urvalsarbetet till så att ett 40-tal av vårens insatser slumpmässigt valdes ut. Dessa 
kategoriserades sedan med stöd av DGS:s konsulter utifrån ovan nämnda variabler. 13 insatser som 
sammantaget uppvisade en spridning utifrån variablerna valdes sedan ut. I den mån det fanns 
uppgifter om personalkategori gjordes sedan ett urval ner på personnivå som omfattade en 
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blandning av lärare i grund- och gymnasieskola, yrkeslärare förskollärare/barnskötare, rektorer, 
tjänstemän på förvaltningsnivå, lärarstuderande.  

1.2.4 Intervjubokningen 

Utvalda personer kontaktades sedan. Som huvudregel gjorde vi utvärderare ett urval från befintliga 
deltagarlistor. För vissa insatser fanns dock endast kontaktuppgifter till den person som stått för 
kontakten med DGS. I dessa fall ombads den personen att bidra med kontaktuppgifter vidare till 
deltagare vid insatsen.  

För vissa insatser har det varit svårt att få tag på personer att intervjua. Frågan om en intervju har 
därför behövt skickats till över dubbelt så många som de 24 personer som vi intervjuat. I en handfull 
fall har utvalda intervjupersoner tackat nej till medverkan eller meddelat att de inte har deltagit eller 
inte kan minnas att de deltagit på den insats vi hänvisar till. Merparten av förfrågningarna som inte 
resulterat i någon intervju beror dock på att personen vi kontaktat inte återkommit. Detta har i vissa 
fall omöjliggjort ett urval utifrån befattning, vilket resulterat i en något lägre andel pedagoger än vad 
som ursprungligen planerats.  

1.3 Rapportdisposition   

Efter denna inledning följer ett kapitel där resultaten från intervjuerna presenteras med 
utgångspunkt i frågeställningarna. Därefter följer ett kapitel där resultaten närmare analyseras och 
där olika förklaringar till varför resultaten sett ut som de gjort ges. I kapitel fyra presenterar vi våra 
huvudsakliga slutsatser från utvärderingen och i det avslutande kapitlet ger vi ett antal medskick för 
DGS fortsatta arbete.  
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2. Insatsernas kvalitet och genomslag 
I det här kapitlet redovisas, utifrån genomförda intervjuer, deltagarnas syn på seminarierna samt det 
genomslag som de har lett till i det egna arbetet och verksamheterna.  

2.1 Insatserna bedöms hålla hög kvalitet  

Utvärderingen bekräftar den sammantagna bild som 
deltagarenkäterna tidigare har visat: Deltagarna är nöjda med de 
fortbildningsinsatser de tagit del av och upplever att de överlag 
hållit hög kvalitet. DGS:s konsulter beskrivs som kunniga, 
engagerade och seriösa. En återkommande synpunkt är att 
seminariedagar har innehållit en bra kombination av inspiration, kunskap, konkreta metoder och i 
vissa fall möjlighet att skapa nya kontakter. Bland intervjupersonerna uttrycker flera att DGS i sina 
fortbildningsinsatser på ett pedagogiskt sätt påmint och 
uppdaterat dem om Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling och om vikten av att fokusera på dessa 
frågor i skolan.   

De intervjupersoner som agerat kontaktpersoner i relation till 
DGS har också varit mycket nöjda med de praktiska 
omständigheter som kringgärdat insatsen. DGS upplevs som 
lyhörda och tillmötesgående, både innehållsligt och praktiskt.  

2.2 Insatserna anses relevanta – men behoven är svårdefinierade 

I intervjuerna har vi frågat hur intervjupersonernas behov gällande de globala målen och lärande för 
hållbar utveckling sett ut, och om de insatser de tagit del av har svarat 
mot dessa behov. Många menar att frågorna är viktiga och behöver 
fokuseras i skolan. Lärare som själva anmält sig till insatser beskriver 
ofta hur de drivs att ett personligt intresse för frågorna. Insatserna 
beskrivs alltså som relevanta och önskade, men det har i många fall 
varit svårt att närmare konkretisera vilka behov de förväntas möta upp 
emot. I de fall som intervjupersoner har uttalat sig om hur deras behov 
sett ut inför DGS-insatsen har det ofta handlat om en kombination av inspiration, kunskap och 
konkreta metoder, vilket DGS ofta också har gett dem. Det aktörer som har haft mer långsiktiga och 
omfattande samarbeten med DGS har beskrivit behov av kunskap, men även stöd att strategiskt 
planera för och genomdriva ett långsiktigt förändringsarbete. Även detta är i regel upplevda behov 
som mötts av DGS.  

2.3 Fler konkreta exempel samt coachning efterfrågas av vissa 

På frågan om vad intervjupersonerna önskat sig mer eller mindre av vid DGS:s fortbildningstillfällen 
har de flesta inga förslag på något de tycker behöver förändras. Bland de som haft synpunkter 
handlar det framför allt om en önskan att få mer konkreta tips och exempel som lättare går att 

” Det var en bra blandning av 
föreläsningar, aktiviteter 
musikinslag och ungdomar som 

var med. /Lärare, gymnasium.  
 

” Samarbetet har varit mycket bra! Det har 
funnits en oerhört stor lyhördhet för våra 
unika förutsättningar och inriktning. 
Deras dagar ska vara anpassade för våra 
behov. Och en idérikedom från deras håll 
kring detta. /Rektor, gymnasieskola. 

” Det är nog lite starkt att säga 
att jag har behovet, det är nog 
mer intresse. Mina kollegor 
går inte direkt man ur huse för 
att delta. /Valsamordnare 
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omsätta i praktiken. I detta hänseende är resultatet från intervjuerna samstämmiga med 
enkätresultaten. Det finns dock också exempel på intervjupersoner som problematiserar detta 
önskemål. En skolutvecklare hos en huvudman med uttalat fokus på hållbarhetsfrågor uttrycker sig 
så här:  

”När man frågar lärarna direkt vad de önskar sig mer av inom området så säger de alltid ”tips 
och konkreta exempel”. Jag tycker från mitt perspektiv att de behöver fördjupa sin förståelse för 
lärande för hållbar utveckling. Få en ökad medvetenhet att blicka utanför klassrummet och skapa 
större sammanhang och angelägenhet.”  

En pedagog säger direkt att hen tycker det ligger nära till hands att önska sig mer konkreta exempel 
på projekt, teman och övningar som går att omsätta i klassrummet. Personen i fråga uttrycker 
samtidigt att det måste vara väldigt problematiskt för DGS att möta det behovet vid ett större 
seminarium med flera lärare och kanske även andra yrkeskategorier.  

På frågan om vad intervjupersonerna tycker att DGS skulle kunna göra annorlunda finns 
intervjupersoner som har tankar om ett annat arbetssätt och ett mer långsiktigt stöd. En rektor som 
redan nu samarbetar nära med DGS skulle exempelvis önska närmare coachning av de mer drivna 
arbetslagen. En annan intervjuperson med mycket samarbete med DGS drar paralleller till 
Skolverkets så kallade ”lyft”. Personen i fråga tycker att Skolverkets arbetssätt som inneburit mer 
ingående processtöd för hela arbetslag gett goda resultat i termer av förändrad praktik. Hen tror att 
det sättet att arbeta även skulle kunna prägla DGS:s arbete och ser framför sig att det skulle ge bättre 
resultat. Personen i fråga lyfter också fram det som problematiskt med enstaka insatser riktade mot 
drivna individer då dessa ofta får svårt att vara bärare av budskapet i hela sin organisation och ofta 
saknar mandat att förändra.  En intervjuperson har haft mer omfattande kritik. Det har då handlat 
om att innehållet i seminariet förutsatte förkunskaper som inte alla hade, vilket gjorde det svårt att 
ta till sig av budskapet.  

2.4 Insatserna ger ökad medvetenhet, kunskap och inspiration 

De allra flesta intervjupersoner uppger att insatserna på olika sätt har stärkt deras kunskaper om 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. En del pedagoger som har intervjuats säger 
att de fått med sig exempel på hur de i sin vardag kan stärka arbetet med 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vissa 
intervjupersoner nämner exempelvis att de har fått kunskap om hur en kan 
arbeta med kontroversiella frågor, såsom hur extremistiska åsikter i 
klassrummet kan bemötas. Andra nämner att de har fått upp ögonen för hur 
de själva betraktar världen och fått hjälp att sätta in sin syn på sin omvärld i 
ett större perspektiv. Det gäller exempelvis lärarstuderande som deltagit på 
seminarier med DGS inför internationella utbyten. Bland gymnasielärare 
nämns bland annat vikten av ämnesintegrering och av att ständigt sätta in 
lärandet i ett större helhet och sammanhang. Intervjuerna bekräftar den bild som framkommer i 
enkäterna, där 94 procent av deltagarna anger att de har fått en ökad kunskap om vad man som 
individ kan göra för att bidra till en rättvis och hållbar utveckling har ökat. 93 procent anger att deras 
kännedom om Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling har ökat. 
 

” Själva fortbildningsdagarna som 
vi också återkommande haft på 
skolan med DGS har både gett 
energi och kunskap att förmedla 
viktiga budskap.  
/Rektor, gymnasium.  
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2.5 Förändrade arbetssätt uppnås i varierande och ofta begränsad 
omfattning 

Den bild där intervjuerna i viss utsträckning skiljer sig från enkäterna handlar om genomslag i form av 
förändrade arbetssätt. I intervjuerna framkommer att den stärkta kunskap och inspiration som de 
flesta intervjupersoner vittnar om i relativt få fall lett till förändrade arbetssätt. Än färre vittnar om 
synbara effekter på elevnivå. Detta kan jämföras med enkätresultaten, där 91 % av deltagarna i 
DGS:s verksamhet 2017 angav att de i framtiden kommer att arbeta med/undervisa om de globala 
målen och hållbar utveckling.4 Även om det är svårt att veta exakt hur enkätsvaren ska tolkas, så 
indikerar det att deltagarna direkt efter deltagandet förväntar sig ett fortsatt arbete med frågorna 
som tagits upp. Vi tolkar skillnaden mellan enkätsvaren och intervjusvaren som att många haft 
ambitionen och viljan att utveckla arbetet med hållbar utveckling och de globala målen, men att 
denna ambition i relativt sällan har omsatts i praktik.  

Något förenklat har tre typer av nytto- och effektbeskrivningar identifierats i intervjuresultaten:   

1. Ingen förändring eller förstärkning av arbetssätt  

I den första kategorin hamnar de intervjupersoner som säger att den 
DGS-insats de tagit del av inte påverkat deras praxis. I denna 
kategori hamnar ungefär hälften av våra intervjupersoner. Det ska 
betonas att merparten av dessa personer har uppskattat själva 
insatsen och dess innehåll. Bland dessa finns en övervikt av 
intervjupersoner som tagit del av engångsinsatser. Här finns också 
en övervikt av insatser där målgruppens mottagarkapacitet 
beskrivits som låg.  

2. Viss förändring och förstärkning av arbetssätt – ingen organisatorisk påverkan 

I den andra kategorin hamnar de intervjupersoner som kan exemplifiera konkreta aktiviteter som 
deltagande i DGS:s fortbildning har lett till eller som menar att de 
genom DGS:s insats fått styrka och inspiration att fortsätta med det 
arbete de redan bedriver, exempelvis ämnesintegrerade projekt i 
gymnasieskolan. De känner sig bekräftade och stärkta i den 
övertygelse de själva redan hade, men som de i många fall uppfattar 
att deras kollegor inte delar med dem. Det finns också de som 
beskriver hur de med hjälp av insatsen kunnat stärka eller tillfoga 
ytterligare dimensioner till redan pågående aktiviteter inom 
området. De aktiviteter som dessa intervjupersoner beskriver driver 
de självständigt eller i samarbete med ett par kollegor. Eventuella effekter ner på elevnivå beskrivs 
mycket försiktigt och begränsas till den klass där intervjupersonen jobbar. Det förekommer exempel 

                                                           

4 Utdrag ur verksamhetsrapport med finansiell redovisning för den programverksamhet vid UHR som 
finansierats av Sida under 2017  

 

” Det var mer intressant 
information än sådant jag 
känner att jag kan använda i 
jobbet. /Lärare 

 

” Jag gjorde samma värderingsövning 
som vi gjorde med DGS med eleverna. 
Eleverna uppskattade det! Allt som 
bryter den traditionella 
undervisningen tycker de om. 
Eleverna får vara mer delaktiga.  
/Lärare  
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på elever i gymnasiet som upplevs uppskatta skolarbetet mer när undervisningen är ämnesintegrerad. 
Det finns också exempel på projekt och teman som eleverna upplevs ha blivit engagerade i.  

Bland de personer som beskriver en viss förändring och förstärkning av arbetssätt har merparten 
tidigare haft kontakt med DGS. Själva insatsen som de tagit del av under våren har antingen varit en 
engångsinsats eller en del av ett mer långsiktigt samarbete mellan en skola eller huvudman och DGS. 
Merparten av dessa intervjupersoner har sedan tidigare haft visst fokus på Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling i sitt arbete. Bland dessa intervjupersoner återfinns många som 
sannolikt skulle kunna beskrivas som eldsjälar. I sin yrkesvardag tillhör de dem som är mer drivande i 
de frågor som DGS arbetar med.  

3. Förändring och förstärkning av organisation och arbetssätt  

I den tredje kategorin av intervjupersoner hamnar de som menar att DGS på ett tydligt sätt har bidragit 
till verksamhetsutveckling. De menar att DGS har förstärkt och fördjupat skolans arbete med hållbar 
utveckling. Konkreta förändringar som DGS har varit med och 
bidragit till är exempelvis mer tematiska arbetssätt och sjösättandet 
av mer långsiktiga, studiecirkelliknande arbeten i vissa arbetslag och 
skolor. I urvalet förkommer två tydliga sådana exempel. I dessa två 
exempel kan intervjupersoner se ett förändrat synsätt bland delar 
av lärarkåren. Det tar sig bland annat uttryck genom ökade krav på 
skolan att leva som den lär, exempelvis i termer av energieffektiva val av belysning och 
klimatmedveten bespisning. Även dessa intervjupersoner är försiktiga med att uttala sig om effekter 
ner på elevnivå. Det finns dock de som ändå menar att elevernas synsätt och förhållningssätt 
åtminstone börjat påverkas av arbetet. Det märks precis som för lärarna genom ett ökat ifrågasättande 
och kritiskt förhållningssätt till undervisningen och skolmiljön.  

Intervjupersoner som finns i denna kategori har ett pågående samarbete med DGS – ett samarbete 
som också funnits sedan en tid tillbaka. Samarbetet består av både en mer strategisk samverkan och 
återkommande seminarier eller temadagar tillsammans med olika arbetslag eller arbetsgrupper på 
skolan eller hos huvudmannen. DGS coachar nyckelpersoner på skolan som har kapacitet och mandat 
att driva och leda förändring. Här beskrivs samarbetet med DGS som nära och inflätat i skolans eller 
huvudmannens redan förankrade arbete. DGS tillskrivs rollen som katalysator och i vissa fall även 
som möjliggörare för det arbete som organisationen tror på och driver på. Mottagarkapaciteten i 
dessa insatser har av DGS beskrivits som god.  

 

 

  

” DGS arbete har förstärkt det 
fokus vi redan beslutat om.   
/Lärare  
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3. Framgångsfaktorer och hinder 
Hur kommer det sig då att kompetensutvecklingsinsatser som är så efterfrågade och upplevs hålla så 
hög kvalitet ger ett så varierat och, i många fall, begränsat genomslag? Och vad är det som driver 
utvecklingen i de fall som verksamheterna leder till en mer varaktig förändring av arbetssätt? Vi 
redogör i det här kapitlet för de faktorer som vi i intervjuerna identifierat som kritiska för att få 
genomslag.  

Utvärderingen visar hur upplevelserna av insatsernas kvalitet inte ensamt kan förklara genomslaget i 
verksamheterna. I intervjuerna har det blivit tydligt att de individuella och organisatoriska 
förutsättningar som insatsen sker inom spelar en avgörande roll.  

3.1 Deltagarnas förutsättningar 

För att beskriva gynnande respektive hindrande individuella och organisatoriska förutsättningar tar vi 
här utgångspunkt i en anpassad version av en modell som utvecklats av FoU i Väst.5 Modellen 
beskriver förutsättningarna för att kompetensutveckling ska leda till verksamhetsutveckling och tar 
fasta på två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att verksamhetsutveckling ska kunna 
uppnås:  

1. Individuella förutsättningar: För det första behöver individen uppfatta deltagandet som en 
möjlighet, snarare än som ett krav. Frivillighet eller en välmotiverad insats som sker i ett 
större sammanhang stärker sannolikheten att deltagandet ses som en möjlighet snarare än 
ett krav. Detsamma gäller om ämnet uppfattas som intressant och relevant. Alltför många 
parallella utvecklingsinsatser riskerar omvänt att leda till en kravfylld upplevelse av insatsen. 
En rad olika initiativ som aldrig fullt ut följs upp riskerar också att leda till att insatsen 
uppfattas som ett krav.   
 

2. Organisatoriska förutsättningar: För det andra behöver de organisatoriska 
förutsättningarna6 vara stödjande, snarare än ogynnsamma. Stödjande organisatoriska 
förutsättningar handlar i det här fallet om att verksamheten och/eller kommunen är öppen 
för förändring och beredd att avsätta de resurser och den arbetsinsats som krävs för att 
uppnå förändringen. Särskilt skol- och kommunledningens ambitioner och 
förutsättningsskapande arbete är avgörande. När de organisatoriska förutsättningarna är 
ogynnsamma kan det handla om en bristande ambition, resurser eller förmåga att bedriva 
framgångsrika utvecklingsprocesser.  

Om inte dessa förutsättningar är uppfyllda kan kompetensutvecklingsinsatser stanna vid 
individuell kompetensutveckling, det vill säga en kompetensutveckling som i begränsad 

                                                           
5 Larsen, Theresa och Sennemark, Eva FoU Väst (2007). Från kompetensutveckling till verksamhetsutveckling – 
Slutrapport i utvärderingen av Samlat GRepp 
6 I den ursprungliga modellen används begreppet ”organisationsstruktur”. Vi bedömer dock att 
”organisatoriska förutsättningar” passar bättre i detta sammanhang och har anpassat modellen därefter. 
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utsträckning gynnar den organisation där individen arbetar. Insatsen kan till och med få negativa 
konsekvenser i form av en upplevelse av bortkastad ansträngning eller stress.  

Figur 1 Modell - kompetensutveckling till verksamhetsutveckling 

 
 

Nedan beskriver vi hur intervjuresultaten förhållit sig till dessa förutsättningar.    

3.1.1 Individens upplevelse av deltagandet 

I utvärderingen har de individuella förutsättningarna i stort varit gynnsamma men i vissa fall påverkat 
möjligheterna till genomslag negativt.  

I huvudsak en möjlighet snarare än ett krav  

De allra flesta intervjupersoner har uppfattat deltagandet i DGS:s insatser som en möjlighet snarare 
än ett krav. Intervjupersonerna beskriver överlag både ett intresse och ett behov av 
kompetensutveckling inom området (se exempelvis avsnitt 2.2 ovan). Det ska dock nämnas att det 
sannolikt finns en viss snedvridning i intervjumaterialet, där de som är mest engagerade i hållbar 
utveckling sannolikt varit de som varit mest villiga att ställa upp på intervjuerna. Att 94% i enkäten 
uppger att de är nöjda med aktiviteten som helhet tyder dock på att det finns en positiv inställning 
till insatserna hos en absolut majoritet av deltagarna. De allra flesta intervjupersoner beskriver också 
att deltagandet inneburit åtminstone en individuell kompetensutveckling, vilket enligt modellen är 
en följd av att deltagandet ses som en möjlighet.  

I de fall som en kompetensutvecklingsinsats har inneburit konkreta lektionsupplägg/metoder, kan en 
sådan individuell kompetensutveckling räcka för tillämpning av de nya kunskaperna och insikterna. I 
utvärderingen har sådan tillämpning beskrivits av enstaka intervjupersoner och framför allt av 
pedagoger som redan i viss mån arbetat med frågorna.  

 

 

Bortkastad ansträngning Individuell 
kompetensutveckling

Stressfaktor Organisatoriskt lärande/
Verksamhetsutveckling

Krav Möjlighet

Individens upplevelse

Ogynnsamma

Stödjande

Organisatoriska 
förutsättningar
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3.1.2 Organisatoriska förutsättningar 

När det kommer till de organisatoriska förutsättningarna har vi i utvärderingen kunnat identifiera ett 
antal organisatoriska förutsättningar som varit avgörande för att DGS:s insatser lett till önskvärd 
verksamhetsutveckling. 

En medvetenhet om vikten av att låta frågorna genomsyra hela verksamheten 

En första avgörande organisatorisk förutsättning är att 
nyckelpersoner i verksamheten har inställningen att lärande för 
hållbar utveckling behöver genomsyra verksamheten. De betraktar 
inte ämnet som en enskild sakfråga/ämnesfråga, utan som ett 
perspektiv och förhållningssätt som kan och bör appliceras på 
många olika delar av skolans verksamhet. Att arbeta 
ämnesövergripande med frågorna är ett konkret uttryck för detta, 
liksom att se över skolans arbetssätt och processer, i exempelvis 
värdegrundsarbetet.  

En medvetenhet om att frågorna behöver genomsyra hela 
verksamheten kan finnas på olika nivåer i organisationen. Att 
enskilda medarbetare har denna syn på arbetet skapar inte i sig förutsättningar för 
verksamhetsutveckling. Bland de intervjuade finns medarbetare som ser frågornas dignitet, men 
upplever en frustration över att skolledningen nöjer sig med att avsätta en enskild temadag eller 
skicka iväg de drivna medarbetarna på konferenser. Skolledningens perspektiv framstår i 
utvärderingen som mest avgörande, då det är skolledningen som själv leder arbetet eller säkrar 
mandat och förutsättningar för andra. Även den kommunala ledningen och förvaltningen kan skapa 
en tydlig hållning och kravbild för sina verksamheter. Inom utvärderingen har vi sett exempel på 
detta inom en huvudmans systematiska kvalitetsarbete där rektorer kontinuerligt fått redogöra för 
sitt arbete med de globala målen och lärande för hållbar utveckling. Saknas ett tydligt 
huvudmannaperspektiv på frågan kan enstaka rektorer, exempelvis på större gymnasieskolor, bli 
ensamma i arbetet och få begränsad förståelse bland rektorskollegor om vikten av att arbeta 
tematiskt och ämnesövergripande.   

  

” Det är svårt att få till 
ämnesövergripande arbete på 
bredden – mot de mer 
teoretiska ämnena. Jag känner 
att det finns ett motstånd mot 
arbetet att arbeta med 
ämnesintegrering. Rektor 
tenderar att fega ur lite. 
/Yrkeslärare gymnasiet 
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Mandat att driva ett utvecklingsarbete 

En andra närbesläktad och avgörande förutsättning för att kompetensutvecklingen ska leda till 
verksamhetsutveckling är att det finns någon på skolan som driver arbetet med mandat och för 
detta. I de intervjuer som beskrivit hur DGS:s insats har lett till förändrade arbetssätt har det funnits 
skolledare eller skolutvecklare eller motsvarande på huvudmannanivå som spelat en avgörande roll. 
Vilken befattning personen har framstår dock inte som avgörande. Snarare handlar det om hur starkt 
mandatet är och hur förutsättningarna ser ut. Ett starkt mandat kan exempelvis handla om att 
personen får i uppdrag att arbeta fram och implementera nya policys exempelvis genom att 
handleda och stödja arbetslag att omsätta policyn i sin yrkesvardag.  Omvänt har vi i intervjuerna 
också sett exempel på drivna pedagoger som deltagit i DGS insatser men som på hemmaplan saknat 
förutsättningar att påverka mer än det egna arbetet. Inom gymnasieskolan kan detta exempelvis ha 
inneburit dåliga förutsättningar att arbeta ämnesövergripande.   

En förmåga att driva långsiktiga utvecklingsprocesser 

Utöver en insikt om frågornas vikt och ett uttalat eller självpåtaget mandat att arbeta med dem 
behövs också en förmåga och förutsättningar att driva långsiktiga utvecklingsprocesser. Det handlar 
främst om kompetens och prioritering av resurser. Det krävs en strategi om hur arbetet ska 
genomsyra praktiken – en implementeringsplan. Det kan handla om ett initialt fokus på vissa frågor 
eller om en mer omgripande förändring av schema och arbetssätt. Det kan handla om att tillsätta nya 
tjänster med fokus på att hålla ihop arbetet eller på att skapa arbetsgrupper med olika deluppdrag. 
De nyckelpersoner som intervjuats och som beskrivit att DGS insats lett till förändrade arbetssätt har 
ofta lyft fram DGS:s förmåga att stärka dennes kompetens att arbeta med frågorna med allt ifrån 
övergripande argument ner till konkreta aktiviteter. DGS har också kunnat stödja arbetet med en mer 
långsiktig implementeringsplan och varit en insatt och kompetent samarbetspart som 
nyckelpersoner återkommande kunnat ta stöd av under utvecklingsprocessen.  

I utvärderingen finns också exempel på när en sådan långriktig implementeringsidé har saknats, även 
fast ambitionen att arbeta långsiktigt och tematiskt funnits. Ett antal seminarier och föreläsningar 
genomförs, men utan en tanke om hur steget därefter ser ut, då insikter och kunskaper ska omsättas 
till verksamhetsutveckling. Genomslaget blir i dessa fall personberoende och osäkert.  

3.2 Insatsernas upplägg och innehåll  

Utöver ovan nämnda faktorer som kopplats till de individuella och organisatoriska förutsättningar 
som funnits hos DGS:s målgrupper så har utvärderingen också visat på ett antal faktorer i insatsernas 
upplägg och innehåll som påverkat arbetet för de långsiktiga målen.  
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Enstaka seminarier är ofta otillräckliga för att främja en förändrad praktik  

Utvärderingen indikerar att engångsaktiviteter sällan leder till ett 
förändrat arbetssätt. Flera intervjupersoner beskriver hur de direkt 
efter deltagande haft ambitionen att använda de kunskaper och 
metoder de fått med sig, men att detta sedan har glömts bort i 
vardagen. Vid engångsaktiviteter finns ingenting som motverkar 
tendensen att falla tillbaka till det invanda.  

De intervjupersoner som uppgett att deltagandet har lett till 
förändrad praktik har i regel haft mer än en kontakt med DGS och 
alltså deltagit på fler insatser. De som beskriver störst praktisk 
förändring har haft ett långsiktigt samarbete med DGS. I dessa fall 
har DGS både gett strategiskt stöd till nyckelpersoner men också hållit i aktiviteter riktade mot lärare 
och rektorer.   

Exempel på hur arbetet kan bedrivas kan gynna förändrad praktik 
 
Intervjupersoner beskriver det som användbart när ett seminarium ger idéer och förslag till hur det 
är möjligt att lägga upp en satsning på de globala målen och lärande för hållbar utveckling. Såväl 
idéer kring övergripande upplägg, som konkreta exempel och material är innehåll som enligt 
intervjupersoner lättare kan omsättas i praktiken. I intervjuerna finns exempel på att lärare har testat 
en viss övning på sina elever. Utifrån intervjuresultaten är det dock svårt att uttala sig om huruvida 
ett större fokus på exempelvis lektionsupplägg eller övningar i DGS insatser skulle förändra 
målgruppens praktik i högre utsträckning. Vår sammantagna bild är att det sannolikt skulle leda till 
marginell förändring om de organisatoriska fortsättningarna saknas.  
 
Ju mer anpassat innehåll desto bättre förutsättningar för genomslag 
 
Insatserna som DGS har genomfört och som intervjupersonerna har tagit del av har i olika grad varit 
anpassade till målgruppens behov. I samtliga fall har det skett en dialog mellan beställaren och DGS 
om insatsens upplägg och innehåll, men behovsbilden hos beställaren har varit mer eller mindre 
exakt. I utvärderingen har det framför allt varit de intervjupersoner som upplever att de i nära 
samråd med DGS kunnat skräddarsy insatsen som också upplevt att den givit mest effekt. Det bygger 
i sin tur på en kapacitet hos beställaren att känna till sin kontext och sina behov och kunna beskriva 
den samt på en förmåga hos DGS att tillmötesgå den.   
 
Antal deltagare och sammansättning av deltagare påverkar möjlighet till anpassning 
 
Antalet deltagare och sammansättningen av deltagare har också påverkat möjligheten till anpassning 
av innehåll och upplägg. Stora konferenser med många deltagare och deltagare från många olika 
yrkeskategorier skapar ett mer spretigt utgångsläge i termer av förväntan och kunskapsmässiga 
utgångspunkter. Likaså, när inbjudan till seminarier går ut brett och är öppet för alla så anmäler sig 
även personer som har ett personligt intresse, men som saknar förutsättningar att omsätta 
lärdomarna i praktiskt arbete. Det gör det än svårare för DGS att bli träffsäkra i sitt innehåll och ge 
konkreta exempel som målgruppen lättare kan använda för att omsätta budskapet i praktiken. 

” 
När jag gick därifrån så 
kändes det väldigt bra. Det är 
många gånger så att man 
tycker det är jättebra i 
stunden, men hur mycket har 
man med sig i förlängningen? 
Det hamnar lätt i bakvattnet, 
jämfört med om man går en 
längre utbildning. /Skolkurator  
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Samtidigt kan stora konferenser vara relevanta som en uppstart eller som en inspiration i ett 
pågående utvecklingsarbete. Det kan bidra till en bred medvetenhet och ett gynnsamt utgångsläge 
för fortsatt utveckling. Det tycks dock sällan vara nog för att ensam leda till verksamhetsutveckling 
och förändrat beteende.  
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4. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras utvärderingens resultat och de samlade slutsatserna lyfts fram. Slutsatser 
om insatsernas genomslag och kritiska faktorer tar sin utgångspunkt i utvärderingens 
frågeställningar:  

1) Hur väl möter DGS målgruppens behov? 
2) Hur väl bidrar DGS på samhällsnivå i förhållande till;  

c) strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i 
det civila samhället7 samt 

d) de globala målen för hållbar utveckling8? 

4.1 Delar av behoven möts – men behovsanalysen brister  

Svaret på utvärderingens första frågeställning beror på hur vi ser på målgruppens behov. Inom ramen 
för vår utvärdering har vi lagt fokus på att fånga deltagarnas upplevelse av DGS:s verksamhet. 
Deltagarnas egna behovsbeskrivningar är dock överlag relativt vaga och baseras i de flesta fall inte på 
en mer gedigen behovsanalys.  

Vi har därför inte sett det som relevant att utgå från detta i bedömningen av frågeställningen. Istället 
har vi gjort en samlad analys av de faktorer som framstår som avgörande för ett förändrat beteende 
och en förändrad praktik – det vill säga faktorer som krävs för att nå DGS:s effektmål. Utifrån det 
perspektivet kan vi se att DGS främst möter behoven av stärkt kunskap och förståelse för frågorna 
men i mer begränsad utsträckning och enbart genom vissa aktiviteter möter målgruppens behov av 
stöd att få till stånd mer genomgripande förändringar av organisation och arbetssätt.  

En annan slutsats är att DGS:s målgrupper sällan gjort en gedigen analys av sina behov i relation till 
de globala målen och lärande för hållbar utveckling, vilket minskar genomslaget. Vi har under 
utvärderingen sett att det främst är i de organisationer som nått en viss nivå av mognad och 
självständighet i relation till de globala målen och lärande för hållbar utveckling som DGS:s insatser 
har gett effekt. Även det omvända gäller. När behoven i deltagande organisationer har varit 
odefinierade och oreflekterade, har DGS haft svårt att nå fram och möta behoven. 

4.2 Orimliga mål i relation till resurser – och bristande kongruens 

Den andra frågeställningen tar sikte på övergripande samhällsvärden som verksamheten ska bidra 
till. För en kunna ge en rättvisande bedömning vill vi först föra en diskussion om verksamhetens mål. 
Det direkta svaret på den andra frågan skulle nämligen vara att DGS på samhällsnivå i mycket lite 
utsträckning bidrar till de uppsatta målen. Samtidigt menar vi som utvärderare att målsättningarna 
för DGS är orimliga då de i liten utsträckning tar hänsyn till de förutsättningar som gäller för 
verksamheten. DGS har begränsade resurser samtidigt som skolväsendet är stort, målgrupperna 
många och målen svårfångade. Mer rimliga målsättningar skulle kräva antingen en avgränsning av 

                                                           
7 Regeringen, Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det 
civila samhället, 2016-2022, primärt målområde 2 samt målområde 2 punkt 2. 
8 Primärt om målområde 2 samt målområde 2 punkt 2.  
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målen eller en betydande ökning i omfattningen av DGS:s verksamhet. Vi förstår det som att en 
avgränsning av målen är den väg som är framkomlig i nuläget, varför den fortsatta diskussionen utgår 
från detta. 

Vi ser också att de övergripande målsättningarna inte speglas av de mer operativa målen som 
uttrycks i DGS/UHR:s verksamhetsplan. I nuläget handlar årsmålen för DGS om att vara en 
efterfrågad verksamhet med hög kvalitet och om att öka kunskapen om globala frågor för hållbar 
utveckling. Hade utvärderingens frågeställningar tagit sikte på dessa mål hade slutsatsen blivit att 
insatserna genomgående varit framgångsrika. Men, att nå många deltagare till insatserna och göra 
dem nöjda har i utvärderingen visat sig vara långt ifrån nog för förändrat görande. Utvärderingen 
visar att de övergripande målsättningarna och årsmålen till och med kan stå i motsatsförhållande till 
varandra, eftersom effektiva insatser är resurskrävande och kan få till följd att färre individer nås av 
DGS:s verksamhet (se nästkommande avsnitt). Det finns också inom DGS en prioritering av vissa 
frågor (exempelvis kontroversiella frågor) och målgrupper (yrkeslärare och lärarstuderande) som är 
svåra att relatera till de övergripande målsättningarna.  

4.3 Stärkt handlingskompetens kräver fördjupade och långsiktiga 
samarbeten 

Om vi står fast vid målet om ökad handlingskapacitet men däremot stryker ambitionen att uppnå 
dessa resultat på samhällsnivå ser vi att vissa av DGS insatser i betydligt högre utsträckning uppnår 
detta än andra. Vår slutsats är då att DGS, givet befintliga resurser och behov, i högre grad skulle 
kunna möta målgruppens behov och stärka handlingskapacitet på elevnivå om verksamheten 
fokuserades till färre men mer djupgående och långsiktiga samarbeten. I dessa samarbeten kan DGS 
lättare säkra grundläggande förutsättningar för förändringar i mottagande organisationer. I dessa 
insatser skräddarsyr DGS sina insatser tillsammans med nyckelaktörer med mandat att driva 
förändring. DGS blandar strategiskt stöd och analys med kunskaps- och inspirationsgivande insatser. 
Dessa insatser är resurskrävande, vilket innebär att antalet insatser blir begränsat, och i 
förlängningen till att förhållandevis få personer nås av DGS:s insatser.  

Ett sådant fokus skulle också kunna leda till att vissa huvudmän och skolor utvecklas till att bli 
inspirerande exempel – globalt agerande skolverksamheter som andra kan ta efter. De skulle kunna 
visa på hur en verksamhet på ett genomgripande sätt kan ta sin utgångspunkt i något så stort de 
globala målen för hållbar utveckling och visa på alla de pusselbitar som behöver ingå i arbetet.  

4.4 Sammanfattande slutsatser utifrån förändringsteorin 

När vi sammanfattar utvärderingens slutsatser utgår vi från den förändringsteori som utarbetades i 
utvärderingens inledande skede. Förändringsteorin, som återfinns i figur 2 på nästa sida, beskriver 
schematiskt den önskade process som krävs för att genomförda insatser ska leda till långsiktiga 
målsättningar.  
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Figur 2 Förändringsteori Den globala skolans seminarieverksamhet 

 

En första slutsats i utvärderingen är att många av DGS:s insatser i nuläget stannar vid en ökad 
kunskap och kompetens hos målgruppen (boxen med en röd ring). Det kan visserligen i vissa fall leda 
till att pedagoger tillämpar enstaka metoder/upplägg i sitt arbete, men detta innebär ett begränsat 
avtryck på de långsiktiga målsättningarna (illustreras med en streckad linje i bilden). För att DGS:s 
insatser ska bidra till varaktig förstärkning och förändring av arbetssätt behöver även gynnsamma 
förutsättningar i den mottagande organisationen säkerställas (boxen med blå ring). Uteblir dessa 
förutsättningar kan DGS insats, oavsett hur kvalitativ och efterfrågad den är, inte förväntas leda till 
uppsatta mål.  

En andra slutsats är att DGS, i de fall organisatoriska förutsättningar finns och fördjupade och 
långsiktiga samarbeten skapas (boxen med orange ring), kan bidra till varaktig förstärkning och 
förändring av arbetssätt, som i förlängningen kan förväntas bidra även till stärkt handlingskompetens 
hos barn och unga. 
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5. Rekommendationer  
I detta avslutande kapitel vill vi ge ett antal rekommendationer för DGS:s fortsatta verksamhet. Det 
är medskick som syftar till att styra DGS:s verksamhet mot mer effektiva insatser. 
Rekommendationerna ska också bidra till att rama in och avgränsa DGS:s verksamhet och sätta 
verksamheten i en kontext som stärker förutsättningarna att nå uppsatta mål.   

 Sätt rimliga mål för verksamheten. Vi har tidigare konstaterat att det är orimligt att förvänta 
sig att DGS i någon betydande utsträckning ska kunna bidra till att de övergripande 
målsättningarna uppnås på samhällsnivå. Dessa målsättningar kan vara relevanta, men 
behöver då konkretiseras och avgränsas så att de skapar en tydlig förväntansbild som kan 
vara styrande i verksamheten. En del i detta är att utveckla de operativa målen så att de 
tydligare relaterar till de övergripande målsättningarna.  
 

 Prioritera de typer av insatser som har bäst förutsättningar att leda till önskade effekter. Är 
ambitionen fortsatt att öka handlingskompetensen för en hållbar utveckling och bredda det 
folkliga deltagandet i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling krävs ett fokus på 
mer djupgående och långsiktiga samarbeten med målgruppen. Det är insatser som färre 
kommer kunna ta del av men som kommer leda till större nytta i relation till målen.  
 

 Säkerställ att en organisation som vill ta del av insatser har tillräckliga förutsättningar för 
att dra nytta av den. Att påverka förutsättningarna i mottagande organisationer är svårt. Ett 
sätt att ändå agera för detta är att ställa krav på vad mottagande organisationer behöver 
svara upp mot för att få del av DGS:s insatser. Denna prioritering innebär att öppna 
föreläsningar prioriteras ned, samt att DGS säger nej till organisationer som inte har en 
välgrundad tanke om hur insatsen ska användas för att utveckla verksamheten. Det kan 
också innebära att DGS erbjuder en annan insats än den som efterfrågas. Det kan exempelvis 
innebära att en föreläsning för personalen byts ut mot stöd i att lägga upp en strategi för att 
steg för steg inkorporera hållbar utveckling som perspektiv i verksamheten.  

Ovanstående medskick innebär att vi ser ett behov av att DGS tar ett samlat grepp om verksamheten, 
där dess roll och målsättningar tydliggörs i relation till ett brett ämnesområde. Vi ser också att DGS 
tydligare bör formulera sin roll i relation till övriga statliga skolutvecklingsinsatser. Hur kan DGS:s 
kompetens bäst komplettera den verksamhet som bedrivs av Skolverket och andra myndigheter? 

Slutligen tror vi att DGS i en strävan mot en tydligare inramning av verksamheten skulle gynnas av att 
ta inspiration från Skolverkets skolutvecklingsprogram. Dessa program präglas av en systematik i 
behovsanalys, urval av målgrupp, arbetssätt och metodik, handledning och stöd samt uppföljning och 
utvärdering, som vi tror kan bidra med värdefulla perspektiv inför kommande vägval.  




