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Några utmaningar

• Mörk bild av framtiden, liten möjlighet att 
påverka. 

• Fragmenterad och linjär förståelse  svag 
handlingskompetens.

• Ser inte sig själva som aktörer för Hållbar 
utveckling



Handling för hållbarhet

"All around us the old stories are failing, crumbling 
in the face of lived experience and scientific reality. 
But what stories will replace them?" 

Naomi Klein, author of This Changes Everything

Those who do not have power over the story that dominates
their lives, the power to retell it, rethink it, deconstruct it,
joke about it, and change it as times change, truly are
powerless, because they cannot think new thoughts.

Salman Rushdie



Hållpunkter

Ca 45 min

EPOSEA

Berättelser

Reflektion



Att formulera en öppen berättelse -
steg 1 –vad behöver vi berätta om 

En mental 
infrastrukturstruktur
- Tankemodeller

EPOSEA

Berättelser

Reflektion



Bör vi använda DDT i malariabekämpning?



EkologiOrganisationer Fall
(ex. LEGO/Mat)

EPOSEA – en modell till berättande för hållbarhet

Då nu framtid

Lokal-Global

Värderingar

Analytiska perspektiv



EkologiOrganisationer
Berättelser för 

hållbar utveckling –
exempel DDT



Varför använder vi 
kemikalier?

EkologiOrganisationer
Berättelser för

hållbar
utveckling –

exempel DDT

Vilka producerar 
DDT?

Tidsperspektiv – DDT då 
och sedan

Hur
fungerar
DDT?

Hur produceras
DDT?

Hur sprids DDT i 
naturen?

Ta ställning till 
användning av DDT och 
andra 
bekämpningsmedel Vilket problem 

ville man lösa?

Vilka lagar finns kring 
användningen?

Vilka drabbas av 
DDT?

Vilka intressen 
finns?

Varför 
används 
DDT idag? Vilka 

uppfann 
DDT?

Värdegrund – får man 
tjäna pengar på DDT?

Vad händer efter 
användning?

Ekonomiska 
effekter av 
DDT/malaria?Riskperspektiv – varför 

tar vi de risker vi gör?

Vilka
organismer
påverkas?

Vem fattar
beslut om 
användning?

Skulle DU kunna bli Müller 
eller Carson?

Modernitet: kan/bör 
människan kontrollera 
miljön?

Vilka är
alternativen till 
DDT?

Vilket problem 
ville man lösa?

Är problemen 
olika på olika 
platser?

Var världskriget en 
aktör?

Vilka litterära verk
berättar om 
problematiken?



Att formulera en öppen berättelse –
steg 2 – Temat och den röda tråden

EPOSEA

Berättelser

Reflektion

Vilka är huvudaktörerna i berättelsen?

Vad har de för motiv och intressen?

Vilka hinder står aktörerna inför?

Hur tar de sig förbi dem?

Vilket är det större sammanhanget?

EkologiOrganisationer
Berättelser 
för hållbar 
utveckling 
– exempel 

DDT



Allt spännande 
är organiserat som en berättelse

Hur kan vi 
använda det I 
Lärande för hållbar 
utveckling (LHU)?



Varför använder vi 
kemikalier?

EkologiOrganisationer
Berättelser för

hållbar
utveckling –

exempel DDT

Vilka producerar 
DDT?

Tidsperspektiv – DDT då 
och sedan

Hur
fungerar
DDT?

Hur produceras
DDT?

Hur sprids DDT i 
naturen?

Ta ställning till 
användning av DDT och 
andra 
bekämpningsmedel Vilket problem 

ville man lösa?

Vilka lagar finns kring 
användningen?

Vilka drabbas av 
DDT?

Vilka intressen 
finns?

Varför 
används 
DDT idag? Vilka 

uppfann 
DDT?

Värdegrund – får man 
tjäna pengar på DDT?

Vad händer efter 
användning?

Ekonomiska 
effekter av 
DDT/malaria?Riskperspektiv – varför 

tar vi de risker vi gör?

Vilka
organismer
påverkas?

Vem fattar
beslut om 
användning?

Skulle DU kunna bli Müller 
eller Carson?

Modernitet: kan/bör 
människan kontrollera 
miljön?

Vilka är
alternativen till 
DDT?

Vilket problem 
ville man lösa?

Är problemen 
olika på olika 
platser?

Var världskriget en 
aktör?

Vilka litterära verk
berättar om 
problematiken?

Huvudaktörerna?

Motiv/intressen?

Hinder?

Lösningarna?

Sammanhanget



Reflektion - skolans berättelser, 
en udda utmaning

• Berätta hur det är och samtidigt lägga 
grunden för självständighet.

• Skolans berättelser måste vara öppna och 
göra eleverna till berättare.

• Utgå från deras berättelser och utmana dem

EPOSEA

Berättelser

Reflektion



Tack för uppmärksamheten

Materialet kommer under hösten att göras tillgängligt på 
http://www.linkoping.se/LHU

EPOSEA

Berättelser

Reflektion

http://www.linkoping.se/LHU

