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Hållbar utveckling 
– ett komplext samspel
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista 
som kan bekämpa klimatförändringarna.”

Ban Ki-moon, FN:s förre generalsekreterare

Världens skogar är viktiga variabler i klimatfrågan eftersom träd binder koldi-
oxid, skyddar kustbor från översvämningar och håller erosionsbenägen jord på 
plats vid ihållande torka. Avskogning gör ekosystemen instabila och bidrar till 
klimatförändringar som orsakar stora problem. Vi får ekonomiska konsekven-
ser när mark eroderar, vatten fiskas ut och människor förlorar sitt livsuppe- 
hälle. Konflikter uppstår och kan leda till en omfattande social oro och migra-
tion. En del av det här märker vi inte av i Sverige men det påverkar oss ändå indi-
rekt eller på sikt. Kanske är den för oss påtagligaste effekten just nu migrationen.

Ovanstående är exempel på samspelet mellan de aspekter som ingår i håll-
bar utveckling och samverkar i ett komplext spel där förändringar kan ge oför-
utsedda följder. Skolans uppdrag är att – utifrån läro-, kurs- och ämnesplaner – 
skapa kunskap om frågorna och analysera konsekvenserna ur ett individuellt, 
nationellt och globalt perspektiv för att ge morgondagens vuxna förhållnings-
sätt och redskap för att hantera en sammansatt värld.

Lärande för hållbar utveckling
Definitionen av begreppet hållbar utveckling kan se ut på olika sätt. Brundt-
landkommissionen beskrev det 1987 som ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-
fredsställa sina”. De centrala aspekterna är frågor om ekologiska, ekonomiska 
och sociala förhållanden. De ekologiska handlar om livsuppehållande system, 
om vad som händer i atmosfären, i vattnets kretslopp, i mark och jord och i 
den biologiska mångfalden. De ekonomiska omfattar frågor om utbyte av varor 
och tjänster mellan individer, företag, organisationer och länder och hur det 
påverkar miljö och mänskliga förhållanden. De sociala berör relationer mellan 
individer och samhällen och handlar om värderingar, normer och lagar, rättig-
heter och skyldigheter.

Kännetecknande för ett lärande för hållbar utveckling är att det:
• integreras i skolans olika  ämnen,
• är ämnesövergripande,
• har både lokalt och globalt perspektiv,
• använder en mångfald av pedagogiska metoder,
• gör eleverna delaktiga och kritiskt tänkande,
• utgår från demokratiska värderingar,
• startar i skolans tidiga år och fortsätter att utvecklas genom hela skolgången.

Globalt + lokalt 
2015 kom världens ledare överens om hur hållbar utveckling ska bli verklig-
het. FN:s Agenda 2030 omfattar sjutton globala mål som världens länder ska 
uppnå. Det handlar om att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa 
och om att lösa klimatkrisen. De globala målen har tydlig bäring på alla delar 
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av samhället och därför också på all adelar av utbildningsväsendet. Inte minst 
mål 4: God utbildning för alla. Det ska säkerställa att alla barn och ungdomar i 
skolan ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en håll-
bar livsstil främja global hållbar utveckling och är uppenbart förenligt med alla 
skolämnen och kurser.

Det finns även internationella och nationella dokument som ger stöd åt glo-
bala hållbarhetsfrågor i skolan. UNESCO:s Global Action Programme betonar 
särskilt skolans och utbildningens roll. Överenskomna internationella doku-
ment ratificeras ofta i nationella beslutssystem och får en lokal förankring och 
tillämpning i det pedagogiska arbetet. Nationellt finns ett tydligt stöd i skolans 
styrdokument för att arbeta med globala perspektiv och hållbar utveckling i un-
dervisningen. Det återfinns i regeringens proposition Politik för global utveckling. 

Också EU betonar vikten av medborgarens behov av kompetenser och för-
hållningssätt för att utvecklas hållbart. Behovet ska mötas genom åtgärder för 
alla utbildningssektorer inom ramen för EU:s åtta nyckelkompetenser inom 
språk, matematik, vetenskap, teknik, lärande, social och medborgerlig kompe-
tens, initiativförmåga och företagaranda, kulturell medvetenhet och kulturella 
uttrycksformer.

Hur ska då jag som pedagog närma mig de krav och förväntningar som styr-
dokumenten, och många gånger även eleverna, ställer? Frågor kring en global 
hållbar utveckling är komplexa och kräver samverkan mellan flera ämnen och 
kunskapsområden. Ofta en utmaning i en allt mer ämnesuppdelad skola. Sam-
tidigt ger frågorna stora möjligheter till samverkan. Skolans olika kompetenser 
och ämneskunskaper kan utgöra grunden för spännande projekt, en förbättrad 
skolutveckling och i slutändan en bättre värld för morgondagens vuxna. 

Nationella ramar

Lokalt frirum

Internationella deklarationer 
påverkar nationella beslut om 
lärande för hållbar utveckling.
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Förskolan
Utdrag ur läroplanen för förskolan – fokus på lärande för hållbar utveckling.

Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratins grund och verksamheten ska utformas i över- 
ensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma miljö.

• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-  
skors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och ut- 
satta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

• Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksam- 
heten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jäm- 
ställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 
verksamheten.

• Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och 
social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

• Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation.

• Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 
andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors upp- 
fattningar och levnadssätt.

• Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga 
och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.

• Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska 
bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de natio- 
nella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet.

• Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållnings- 
sätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verk-
samheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas 
så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

• Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och ef-
terhand omfatta dem.
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Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt 
vilja att hjälpa andra,

• förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och för- 
söker förstå andras perspektiv,

• förmåga att förstå och att handla efter demokratiska värden,

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund 
och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning,

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,

• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra.

Arbetslaget ska:

• lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,

• ha möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse 
för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet,

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyl- 
digheter som gäller i ett demokratiskt samhälle,

• ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön.



Grundskolan,
förskoleklassen och
fritidshemmet
Utdrag ur läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
del 1 och 2 – fokus på lärande för hållbar utveckling.

I läroplanens del 1 och 2 redovisas de grundläggande värden och perspek- 
tiv som ska prägla all undervisning och verksamhet i skolan samt över-
gripande mål och riktlinjer. Frågor om hållbar utveckling är ett tydligt 
inslag i såväl grundläggande värden, perspektiv som mål och riktlinjer.

Skolans värdegrund och uppdrag
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast 
att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande de-
mokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors likavärde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom 
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 
former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.

• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi- 
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

• Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och däri- 
genom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

• Främja förståelse och medmänsklighet.

• Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

• Det är viktigt att utveckla förmågan att leva sig in i andras villkor och värde-
ringar.  Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 
och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.

• Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skol-
lagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

• Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 
vårt sam hälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i 
praktisk vardaglig handling.
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Rättigheter och skyldigheter
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda elev-
erna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta 
ett personligt ansvar.

Perspektiv
I all undervisning ska övergripande perspektiv integreras.

• Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Genom ett miljöper- 
spektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

• Det internationella perspektivet är viktigt för att kunna se den egna verklig-
heten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 
förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 
Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 
kulturella mångfalden inom landet.

• Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp 
i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och 
främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. 

Kunskapsbegreppet
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika for-
mer, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras 
och blir till en helhet.
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Mål
Eleven ska:

• tillägna sig kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter 
och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

• tillägna sig kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling,

• göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunska-
per om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar 
samt personliga erfarenheter,

• respektera andra människors egenvärde,

• ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 
samt medverkar till att hjälpa andra människor,

• kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen,

• samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik-
heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

• tillgodogöra sig kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, reli-
gion och historia,

• tillägna sig kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former,

• tillägna sig kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan, miljön och samhället,

• lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utfors-
ka och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 
till sin egen förmåga,

• använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunk-
ter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Lärare ska:

• få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och – möj-
lighet att arbeta ämnesövergripande,

• få kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har för-
bundit sig att beakta i utbildningen och om skolans internationella kontakter,

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från 
ett demokratiskt förhållningssätt,

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och 
dess konsekvenser för det personliga handlandet,

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 
problem,

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åt- 
gärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och krän- 
kande behandling.
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Rektor ska:

• som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan ha 
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de 
nationella målen,

• tillse att lärare och andra som arbetar i skolan kan uppfylla målen.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska:

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 
grupper,

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.



Utdrag ur läroplanen för grundskolan, del 3.

I följande del 3 redovisas utdrag i några kursplaner. Frågor om hållbar ut- 
veckling ingår som centralt område i flera ämnen och kan i andra ämnen 
vara ett betydelsefullt inslag.

Hem och konsumentkunskap
Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga 
verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som 
konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Genom undervisningen 
ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser va-
len i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande cen- 
trala innehåll:

Årskurs 1-6

• Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de 
påverkar miljö och hälsa.

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Årskurs 7-9

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av 
kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljö- 
mässig hållbarhet.

• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de  på- 
verkar miljö och hälsa.

• Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbruknings- 
varor i hemmet.

• Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Naturorienterande ämnen
Årskurs 1-3
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala 
innehåll i årskurs 1–3:

• Året runt i naturen.
• Kropp och hälsa.
• Kraft och rörelse.
• Material och ämnen i vår omgivning.

I sina tillämpliga delar kan frågor om hållbar utveckling tas upp, till exempel om 
människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka 
material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

I läroplanens övergripande del, del 1 och 2, finns flera utgångspunkter för 
lärandet i de centrala ämnesområdena.
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Biologi
Undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i 
sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna 
ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer 
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta 
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årskurs 4-6 
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för 
en hållbar ut  veckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, polline- 
ring och rening av vatten och luft.

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekolo- 
giska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för 
jordbruk och fiske.

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på van-
ligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den ickelevande 
miljön.

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.

Årskurs 7-9 
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsu-
ment och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och 
andra ekosystemtjänster.

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdis-
kussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och 
jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. 
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala 
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika 
källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
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Fysik
Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som energiförsörjning, medicin och meteorologi. Med kunskaper om 
energi och materia får människor redskap för att bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikalis-
ka sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikalis-
ka företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Årskurs 4–6 
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras på- 
verkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydel- 
se för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Årskurs 7–9 
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra 
energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, 
växthuseffekten och klimatförändringar.

• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Kemi
Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. 
Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor 
redskap för att bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och ut- 
veckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras ar- 
gument i sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom ska 
eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsi- 
tuationer som rör energi, miljö, hälsa  och samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvisn ges förutsätt-
ningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska 
information, kommunicera och ta ställning.

Årskurs 4–6 
Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir av-
fall som hanteras och sedan återgår till naturen.

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan 
på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och 
påverkan på klimatet.

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nu-
tida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
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Årskurs 7–9 
Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

• Människans användning av energi och naturresurser lokalt och globalt samt 
vad det innebär för en hållbar utveckling.

• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för 
världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsproduk- 
ter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

• Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och 
plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Samhällsorienterande ämnen
Årskurs 1–3 
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande cen- 
trala innehåll i årskurs 1–3:

• Att leva tillsammans.
• Att leva i närområdet.
• Att leva i världen.
• Att undersöka verkligheten.

I sina tillämpliga delar kan frågor om hållbar utveckling tas upp, till exempel:

• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel 
mark, vatten och klimat.

• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel energi.

• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt 
barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barn- 
konventionen).

• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få 
för konsekvenser.

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 
kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

I läroplanens övergripande del 1 och 2 finns flera utgångspunkter för lärandet 
i de centrala ämnesområdena.
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Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är 
därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling 
blir möjlig. Undervisningen i geografi syftar till att ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter som påverkar jordytans 
former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfaenheter av att 
tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografis- 
ka rummet. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, 
samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och 
människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap och möj- 
lighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om natur- 
resurser uppstår. 

Undervisningen ska också medverka till att eleverna:

• utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer 
acceptabel levnadsmiljö för alla,

• analyserar hur naturens egna processer och människors verksamheter for-
mar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforskar och analyserar samspel mellan människa, samhälle och natur i oli-
ka delar av världen,

• värderar lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden 
kring etik och hållbar utveckling.
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Årskurs 4–6 
Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markut- 
nyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. 
Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila 
bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets 
betydelse, dess fördelning och kretslopp.

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en 
hållbar utveckling.

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, 
hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. 
Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors 
levnadsvillkor.

• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsa-
ker till fördelningen och vilka konsekvenser den får.

Årskurs 7–9
Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9:

• Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar 
människors levnadsvillkor.

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser för- 
ändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, 
torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur och kultur- 
landskapet.

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och 
mark.

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol och vindenergi och alternativa 
drivmedel.

• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, kli-
mat och naturresurser.

• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor 
transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats 
över tid.

• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och kon-
sekven ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanise-
ring och orsaker till och konsekvenser av detta.
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Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom under- 
visningen ska elev erna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhälls- 
frågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 
miljömässiga, rättsliga, mediala och poli tiska aspekter centrala. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur 
olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och 
andra människors levnads villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika in- 
tressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer för- 
söker påverka samhällsutvecklingen samhällsutvecklingen. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den 
ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 
reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga er- 
farenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden 
i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att enga-
gera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfatt- 
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• reflektera över hur individer och samhällen formas förändras och samverkar,

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrå- 
gor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 
arbetssätt och beslutsprocesser.

Årskurs 4–6 
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsa-
ker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom. Familjen och olika samlev- 
nadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella 
minoriteternas rättigheter.

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattan- 
det, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påver-
ka beslut.
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Årskurs 7–9
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrun-
derna i svensk lag.

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt 
vad deras särställning och rättigheter innebär.

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demo-
kratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman 
med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners 
ekonomier förändras i en globaliserad värld.

• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande be- 
roende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan so-
cioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet 
och jämställdhet.

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om 
samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både 
våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss 
redskap att förstå och förändra vår egen tid. Undervisningen i ämnet historia 
syftar till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillna-
der i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få 
förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur his-
toriska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska ele-
verna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och 
föreställningar.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda en historisk referens-
ram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kul-
turmöten och utvecklingslinjer.

Årskurs 7–9
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

• Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minori-
teternas situation i Sverige.

• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exem-
pel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i 
påverkar deras villkor och värderingar.
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Religionskunskap
I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner 
och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan 
människor. Undervisningen i ämnet religionskunskap syftar till att eleverna 
utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna sam- 
hället och på andra håll i världen. Den ska allsidigt belysa vilken roll religioner 
kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja so- 
cial sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, 
sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen 
skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och 
förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna 
ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och 
moraliska frågor.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 
människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskåd- 
ningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla 
ansvarsfullt i för hållande till sig själva och sin omgivning.

Sammanfattningsvis ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin för- 
måga att:

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden 
i samhället,

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 
utifrån etiska begrepp och modeller.

Årskurs 4–6 
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller,  
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Årskurs 7–9
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska 
modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik.

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika 
etiska resonemang, till exempel dygdetik.

•  Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån 
ett kritiskt förhållningssätt.

• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel 
i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
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De frivilliga 
skolformerna
Utdrag ur läroplanen för de frivilliga skolformerna – fokus på lärande för 
hållbar utveckling.

Med utgångspunkt från skolans värdegrund, mål och riktlinjer samt äm-
nesspecifika områden i examensmål och ämnesplaner ska elever lära om 
hållbar utveckling; såväl ekologiska, ekonomiska som sociala frågor.

Grundläggande värden och 
förhållningssätt
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast 
att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande de- 
mokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors likavärde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom 
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 
former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.

Skolan har en viktig uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de vär-
den som vårt samhällsliv vilar på, gestalta och fostra till rättskänsla, generosi- 
tet, tolerans och ansvarstagande vad gäller:

• Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män.

• Solidaritet, förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse samt mot-
verka främlingsfientlighet och intolerans genom kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser.
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att 
människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det 
specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det glo-
bala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i 
andra länder ska främjas.

Alla som verkar i skolan ska:
• alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läro-
plan och klart ta avstånd från det som strider mot dem,

• förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen 
ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och 
vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.

Perspektiv
I all undervisning ska övergripande perspektiv integreras. Det etiska perspek- 
tivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför ska 
undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv, dess grundläggande 
värden, och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställ- 
ningstaganden. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt 
sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan 
dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se 
den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell 
solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kon-
takter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska 
också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden 
inom landet.

Kunskapsbegreppet
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former, 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och sam-
spelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den 
andra kunskapsformen.
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Mål och riktlinjer
Skolan ska förbereda eleven för livet efter skolan.

Eleven ska:
• ha kunskaper om de mänskliga rättigheterna,

• ha kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samer- 
na, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

• kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån 
perspektivet hållbar utveckling,

• utveckla en analytisk förmåga och kunskaper om internationell samverkan 
och globala samband, kunna bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europe- 
iskt och globalt perspektiv,

• ha förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- 
och arbetsliv,

• visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljö i ett vidare perspektiv,

• kunna göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänsk- 
liga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter,

• respektera andra människors egenvärde och integritet,

• ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling 
samt medverka till att hjälpa människor,

• kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader 
i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

• kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen.

Läraren ska:
• klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de 
mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan upp-
stå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser,

• i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och 
utanför vårt land,

• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 
uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa.

Rektor ska:
• leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skolenhet,

• ansvara för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i för- 
hållande till de nationella målen,

• som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 
i skolan ansvara för skolans resultat.

Undervisningen ska:
• påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma vär- 
deringar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling,

• visa respekt för den enskilda eleven, skapa delaktighet och ha ett demokra- 
tiskt förhållningssätt.
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Examensmål
Utdrag ur examensmål för Gy2011

Barn- och fritidsprogrammet
Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhåll- 
ningssätt ska vara centralt i utbildningen. Kunskaper om grundläggande demo- 
kratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättig- 
heter är viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för. Genom 
utbildningens betoning på möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet 
att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor.

Bygg- och anläggningsprogrammet
Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och 
de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert 
och miljömässigt hållbart byggande. Eleverna ska kunna välja, använda och 
vårda material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet, miljö, kvalitet 
och ekonomi, både när det gäller produktions och livscykelkostnader. Eleverna 
ska i alla ämnen  få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på männi- 
skors livsvillkor i samhället.

El- och energiprogrammet 
Utbildningen ska ge kunskaper som behövs för att bland annat arbeta med 
energi- och miljöfrågor med direkt eller indirekt påverkan på miljön.

Fordons- och transportprogrammet
Eleverna ska utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån 
krav på hållbar utveckling. De ska också utveckla kunskaper om och färdig- 
heter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med 
hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Handels- och administrationsprogrammet
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att handla på ett etiskt sätt i sin 
kommande yrkesroll. Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera 
och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället.

Hantverksprogrammet
Utbildningen ska leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt 
får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor 
och miljö.

Hotell- och turismprogrammet
Utbildningen ska ge kunskaper om branschen, bland annat om påverkan på 
miljön, både nationellt och internationellt. Eleverna ska också ges möjligheter 
att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella frågor. Utbildningen 
ska ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur traditioner och 
etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service.

Industritekniska programmet
Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina och företagens möj- 
ligheter att genom val av material, metod och teknik påverka förbrukningen av 
både råvaror och energi. Valen ska göras med hänsyn till såväl hållbar utveck-
ling ur lokala och globala aspekter som företagsekonomi. Utbildningen ska ut-
veckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kul-
turell bakgrund, ålder, position eller kompetens, eftersom arbetsgrupper inom 
industrin ofta är heterogena.
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Naturbruksprogrammet
Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar eko- 
systemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och eko-
nomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse för natu-
rens mångfald och hur olika verksamheter använder och påverkar naturen och 
biologiska processer. Den ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och 
reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling. Den ska 
också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om in-
ternationellt samarbete. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning 
i etiska frågor och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Utbildningen ska leda till en fördjupad förståelse för de etiska frågor som livs- 
medelshantering, försäljning och hållbar utveckling ställer. De etiska fråge-
ställningarna ska även omfatta de tidigare stegen i produktionskedjan, som 
djurhållning, odling, transport och förädling.  Eftersom arbetet inom yrkes- 
området i regel utförs av människor i samverkan ska utbildningen utveckla 
elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell 
bakgrund, ålder, position eller kompetens.

VVS- och fastighetsprogrammet
Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga 
att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk hand-
ling samt förstå hur effektiv energianvändning leder till hållbar utveckling. Vid 
nybyggnad, omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet, reparation, un-
derhåll och installation krävs kunskaper om vilka system och produkter som 
är mest energieffektiva och hur man arbetar med mesta möjliga miljöhänsyn.

Vård- och omsorgsprogrammet
Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsk- 
lig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla 
elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, 
sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktions- 
nedsättning. Dessutom ska eleverna utveckla en förmåga att diskutera och ta 
ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den etik som rå-
der inom yrkesområdet.

Ekonomiprogrammet
Utbildningen ska ge elever kunskaper om villkor för hållbar utveckling, såväl 
ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt samt om företagens roll lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt. Den ska även belysa det juridiska och moralis-
ka ansvar som följer av företagande.

Humanistiska programmet
Genom utbildningens betoning på människans tänkande och skapande ska elev-
erna ges möjlighet att reflektera över etiska och filosofiska frågeställningar. 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att ur olika perspektiv 
beskriva och tolka mänskligt handlande liksom att sätta sig in i och belysa olika 
sätt att tänka och uttrycka sig. 

Naturvetenskapsprogrammet
Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling 
ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturve- 
tenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.
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Samhällsvetenskapsprogrammet
Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, 
etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse för hur olika 
faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Utbildningen 
ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta 
ingår studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället 
alltifrån den lokala till den globala nivån.

Teknikprogrammet
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik 
och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan 
människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Den ska tydliggöra hur 
utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett håll-
bart sätt. Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och fär-
digheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande 
och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt 
som ekonomiskt och socialt.
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Utdrag ur ämnesplaner för några gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Undervisningen ska öka individens möjligheter att ingå i olika sociala och kul- 
turella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Dess- 
utom ska ämnet ge ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kon- 
takter och större förståelse för olika sätt att leva samt förmåga att diskutera 
och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 
sammanhang.

Historia
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 
och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna. 
Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika 
tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och upp- 
fattningar om framtiden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en refe- 
rensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt 
för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna 
ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig in-
för framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och 
skapa olika identiteter.

Naturkunskap
Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i bio- 
logi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar 
utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter 
samhällsvetenskap.

Undervisningen ska ge kunskaper om:

• Miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa, genmo- 
difiering och hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsan- 
knytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturve- 
tenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

• Naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar 
utveckling.

• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, re- 
sursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
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Religionskunskap
Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religions- 
vetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur re- 
ligioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur 
människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I äm-
net behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening 
och tillhörighet. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som 
präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikhe-
ter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 
samhälle präglat av mångfald.

Undervisningen ska ge kunskaper om:

• hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner 
och livsåskådningar,

• människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla re-
spekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Samhällskunskap
Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas 
inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra sam- 
hällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Ämnet har även ett his- 
toriskt perspektiv.

Undervisningen ska ge kunskaper om:

• Frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

• Frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättighe- 
terna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen 
om barnets rättigheter.

• Demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollek- 
tiva rättigheterna, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan ut- 
kräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

• Konsumtion i förhållande till behov och resurser.

Svenska
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Genom språket kan människan 
uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag 
och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och 
sig själv. Undervisningen i ämnet svenska ska leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 
andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors er- 
farenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana elever- 
na till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.
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Tio konkreta exempel
Hur kan lärande för hållbar utveckling bli ett verktyg för att förverkliga de 
globala målen, nationella läroplansmål och mål på lokal nivå? Inspiration 
från skolor som arbetar med lärande för hållbar utveckling. 
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Skola Nyköpings gymnasium

Rubrik Människorna bakom artiklarna – 
globala perspektiv på mänskliga rättigheter

Kontakt Malin Mattsson Flennegård 
malin.mattsson.flennegard@nykoping.se

Bakgrund
Nyköpings gymnasium har en global profil 
och har aktivt arbetat med social hållbar-
het med fokus på tolerans, värdegrund och 
mänskliga rättigheter. Sedan 2007 är skolan 
en av Sveriges 29 certifierade FN-skolor. Bak-
om certifieringen står Svenska FN-förbundet.

Den globala profilen har länge varit en 
del av Nyköpings gymnasiums identitet och 
genom bland annat Universitets- och hög-
skolerådets utbytesprogram Atlas, Athena, 
Erasmus+ och Nordplus har skolan haft utby-
ten med länder som Indien, Israel, Sydafrika, 
Guyana, Spanien, Tyskland och Irland. Många 
gånger har hållbarhetsfrågor varit centrala te-
man för utbytesprojekten och både lärare och 
elever har fått ta del av nya globala perspektiv.

På Nyköpings gymnasium finns också nå-
got man kallar Frirummet – ett unikt peda-
gogiskt rum som till innehåll och form inspi-
rerar till arbete med demokrati, mänskliga 
rättigheter, etik, rasism, främlingsfientlighet 
och brott mot mänskligheten.

Lära om mänskliga rättigheter
Här följer ett exempel på hur eleverna på 
Nyköpings gymnasium får lära sig mer om, 
och resonera kring, FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Ambitionen är att 
eleverna får kunskap om hur deklarationen 
vuxit fram och vilka människor som – genom 
historien och från olika delar av världen – ver-
kat för rättigheterna. Tanken är att visa att de 
mänskliga rättigheterna är universella, och 
inte, vilket ibland påstås, ”ett västerländskt 
påfund”.

Eleverna får läsa in sig på och gestalta nå-
gon av de personer drivit på utvecklingen av 
de mänskliga rättigheterna, genom att leva sig 
in i deras situation. Uppgiften omfattar både 
självstudier och gruppdiskussioner. 

IE-metoden
I den del som handlar om gestaltning används 
IE-metoden – Identifikation skapar empati. 
Den går ut på att leva sig in i en annan männi- 
skas liv, erfarenheter och känslor för att ut-
veckla förståelse för och empati med den an-
dres situation. Till grund för identifikationen 
ligger alltid en befintlig (traditionell eller re-
ligiös) berättelse om verkliga människor, ro-
mankaraktärer eller gestalter. Eleven får läsa 
in sig på, och ”bli”, en person, med uppgift att 
skriva eller tala i jag-form utifrån berättelsen.

Tips och råd
• Förklara IE-metoden så att eleverna förstår 
varför de får i uppgift att ta en roll, bli någon 
annan och skriva i jagform.

• Samarbeta med skolbibliotekarien så att hen 
kan hjälpa till med att söka information.

• Genomför själva textskrivandet med IE-meto-
den som grund när eleverna känner att de fått 
en god inblick i sin persons liv och verksamhet.

• Innan slutversionen kan de med fördel ge 
varandra respons på språk och innehåll.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är 
utgångspunkten för det här arbetet. För att 
kunna arbeta fördjupat med de 30 artiklarna 
måste man lägga ordentligt med tid på att lära 
känna dem och förstå vad de uttrycker. Dela in 
eleverna i mindre grupper, eller arbeta i hel-
klass. Be eleverna högläsa varje artikel.

Ove Brings bok
När professor Ove Bring skrev sin bok De mäns-
kliga rättigheternas väg – genom historien och 
litteraturen ville han visa att mänskliga rättig- 
heter förenat människor i alla tider och alla 
kulturer, trots att det dokument vi känner inte 
antogs förrän i mitten av 1900-talet. Boken är 
en utmärkt introduktion till temat och passar 
för ett projekt som det här. 

Malin Mattsson Flennegård & 
Mathias Demetriades 

Exempel 1: Mänskliga rättigheter
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Skolor Motorbranschens Tekniska Gymna- 
sium i Göteborg 
Viskastrandsgymnasiet i Borås 
Kattegattgymnasiet i Halmstad

Rubrik APL i Uganda för mekanikerelever på 
fordons- och transportprogrammet 

Kontakt Kicki Bergman
kristina.bergman@educ.goteborg.se
Malin Andersson-Olsson
malin.k.andersson@edu.boras.se
Anders Grahn
anders.grahn@halmstad.se

Bakgrund
Sedan 2012 driver vi ett gemensamt projekt 
inom programmet Atlas praktik, med prakti-
kresor för mekanikerelever till Uganda. Vi 
samarbetar med fem olika företag – fyra i 
Kampala och ett utanför Jinja. Varje år åker 
femton elever och tre lärare från våra tre sko-
lor på tre veckors praktik. 

Social och ekonomisk hållbarhet Hållbar 
utveckling är ett begrepp med tre ben: det 
ekologiska, det ekonomiska och det sociala. I 
vårt projekt ligger tyngdpunkten framför allt 
på social och ekonomisk hållbarhet. Projek-
tets syfte är att skapa förutsättningar för ett 
yrkesmässigt, språkligt och kulturellt utby-
te mellan ugandiska mekaniker och svenska 
gymnasieungdomar. 

Klassperspektiv
Vi upplever att det finns en del fördomar och 
förutfattade meningar om den tekniska nivån, 
den yrkesmässiga kompetensen och om sam-
hället i stort i utvecklingsländer. Kanske gäller 
det i synnerhet bland elever på yrkesförbe-
redande program, vilka i stor utsträckning 
kommer från socioekonomiskt underprivile-
gierade grupper (arbetarbarn). Många elever 
har aldrig varit utanför Sveriges gränser och 
genom att projektet finansieras genom Uni-
versitets- och högskolrådet får även elever 
som av ekonomiska skäl annars haft små möj-
ligheter att uppleva världen långt hemifrån 
möjlighet att åka med. Utifrån våra elevers 

klassperspektiv och det faktum att projektet 
äger rum i ett utvecklingsland  skapas bra dis-
kussioner om relativ och absolut fattigdom.

Motverka fördomar
Okunskap föder fördomar och i en tid då allt 
fler organisationer och individer försöker ut-
nyttja det är det viktigt att försvara tankar 
om människors lika värde och rättigheter. Ur 
ett normkritiskt perspektiv är det av ytters-
ta vikt att få chans att möta människor på en 
jämlik nivå. Vårt projekt innebär att meka-
nikerelever från svenska gymnasieskolor ar-
betar sida vid sida med ugandiska arbetare, 
på lika villkor. När fokus hamnar på att lösa 
arbetsuppgiften med gemensamma ansträng-
ningar blir fördomar kring språk, kultur och 
hudfärg sekundära. 

Djupare yrkeskunskap
Av erfarenhet vet vi att eleverna får en dju-
pare yrkeskunskap då mekanikerna i Ugan-
da i sitt dagliga arbete reparerar fordon från 
grunden istället för att arbeta med reservde-
lar som byts ut och kastas. På så vis fördjupar 
eleverna sin förståelse för värdet av återbruk 
av ändliga resurser.

Öppnar dörrar
Eleverna har efter avslutat yrkespraktik blivit 
medvetna om att världen ligger öppen för dem 
och att de har möjlighet att söka arbete i andra 
delar av världen. Män från arbetarklassen sö-
ker sig sällan utanför Europas gränser, varför 
deras valmöjligheter minskar. Denna typ av 
projekt öppnar portar som annars hade tett 
sig stängda. 

Genom att eleverna och deras ugandiska 
arbetskamrater inte bara umgås under ar-
betstid, utan också på fritiden, knyts nya vän-
skapsband. Många av våra elever som deltagit 
vill återvända till Uganda och håller kontakt 
med arbetskamraterna från de ugandiska fö-
retagen.

Malin Andersson-Olsson & Anders Grahn

Exempel 2: Arbetsplatsförlagt lärande



Skola Zakrisdals förskola i Karlstad

Rubrik Från tanke till handling – handling 
till tanke. Hur får vi en lärande hållbar försko-
la för alla?

Kontakt Miriam Cedervad
miriam.cedervad@karlstad.se

Bakgrund
Karlstads kommun har ett stadieövergripande 
implementeringsarbete med lärande för håll-
bar utveckling i fokus. De har pedagoger som 
med nedsatt tjänst fungerar som koordina-
torer för verksamheten och en processledare 
som utvecklingsledare centralt på kommunen.  

Processledaren inom förskolan berättar:
”Vårt arbete med lärande för hållbar utveckling 
startade med frågor kring naturvetenskap och 
barns lärande. Vi hade fått pengar till ett växt-
hus som skulle bli en del av vår pedagogiska mil-
jö, men hur skulle vi komma längre än att odla 
tomater och örter? Vi kände att vi ville sätta in 
läroplanens mål i ett större sammanhang och 
utveckla nya sätt att tänka. 

Hur kan vi gå vidare med det vi redan gör? 
Vad behöver vi tänka annorlunda kring? Vad är 
skillnaden mellan att jobba med naturveten-
skap och miljö med barnen – och att arbeta med 
lärande för hållbar utveckling? Svaren sökte vi 
genom litteratur, kollegialt lärande och samtal. 

Tanken växte fram att det är just lärandet 
kring hållbar utveckling – inte bara görandet – 
som är mest angeläget. Vi har mer och mer för-
sökt sätta fokus på vårt förhållningssätt. Hur 
kan vi tänka? Hur kan vi koppla ihop det vi gör 
med det som ska göras? Vilka förmågor behöver 
vi och hur får vi med barnen i det?

Idag har vi börjat få grepp om vad vår hel-
hetsidé kan innebära. Vi har en tanke om vad 
barnen behöver av handlingskompetens, förmå-
ga och erfarenheter. Mycket finns redan beskri-
vet i förskolans läroplan och styrdokument men 
tidigare har vi inte kopplat dem till lärande för 
hållbar utveckling. Nu är det ett ständigt fort-
löpande arbete. Vi tar på oss hållbarhetsglasö-
gonen när vi ska planera, när vi skriver i våra 
dokument, när vi ska ta beslut eller prioritera. 

Exempel 3: Implementeringsarbete i förskolan
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Vi har börjat titta på och koppla ihop det vi re-
dan gör med hållbarhet. Vi ser till exempel att 
vår grundtanke om att leken och lekpedagogik 
ska få ta stor plats rimmar väl med lärande för 
hållbar utveckling. När vi idag delar in barnen 
i grupper gör vi det såväl med tanke på att alla 
ska få komma till tals för att det är bra för deras 
språkutveckling som utifrån att deras tankar 
ska få ta större plats, att de lättare ska kunna 
lyssna på varandra och ta in andras perspektiv. 
Det är förmågor som behövs i ett demokratiskt 
samhälle. 

Vi fortbildar oss i tydliggörande pedagogik 
med bland annat vägledande samspel, TAKK 
och lågaffektivt bemötande. Här är tanken att 
i en hållbar förskola får alla barn större möjlig-
het till stöd medan pedagogerna får ökad hand-
lingskompetens och kan arbeta på ett bättre 
sätt med hållbarhetsfrågorna. Det minskar 
stressen och påfrestningarna för alla. 

Att använda kompletterande sätt att kommu- 
nicera och individuellt stöd är ytterligare me-
toder i vårt arbetssätt. På förskolan arbetar 
vi ofta verklighetsbaserat med något som in-
tresserar barnen här och nu och det inbegriper 
flera kunskapsområden samtidigt. Verklighets-
baserat lärande, att utgå från barns tankar, 
metodpluralism och ämnesövergripande arbete 
är grundstenar i lärande för hållbar utveckling 
som vi känner igen oss i.

Framöver kommer vi att utmana barnens 
tankar kring människa och miljö. Hur såg det ut 
förr i tiden? Hur ser det ut nu? Vad tror vi om 
framtiden? Vad är viktigt att kunna? Att göra? 
Vi pedagoger ska fördjupa oss i de globala må-
len och fortsätta diskutera vår grundsyn i för-
hållande till läroplanen. Problematisera och 
samtala för att få till ett transformativt förhåll-
ningssätt där alla är med, gamla som nya. Det 
är en resa som aldrig tar slut. En utmanande, 
intressant resa med ett ljust mål!”

Miriam Cedervad
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Skolor Äsperödsskolan i Uddevalla

Rubrik Vårt tematiska ämnesövergripande 
arbete Tillsammans mot samma mål.

Kontakt Helena Giebat
helena.giebat@uddevalla.se 

Bakgrund
Uddevalla är en medelstor kommun med cirka 
55 000 invånare. Kommunen arbetar sedan 
början av 2000-talet med miljöledningssys-
tem för alla förvaltningar och blev EMAS-re-
gistrerad 2004 som första kommun i Sverige. 
Det innebär att alla skolor och förskolor ska 
ha särskilt fokus på barns och elevers lärande 
för hållbar utveckling. Det är integrerat i det 
systematiska kvalitetsarbetet och alla enhe-
ter måste årligen beskriva hur de arbetar med 
hållbarhet. 

Pedagogerna på kommunens naturskola 
fungerar som stödresurs för rektorer, försko-
lechefer och pedagogisk personal i arbetet. 
Den Globala Skolan och Uddevalla kommun 
samverkar kring kompetensutveckling av pe-
dagoger och skolledare och finns represente-
rade i kommunens referensgrupp för lärande 
för hållbar utveckling. 

Äsperödsskolan är en F-6-skola med 260 
elever och ett varierat upptagningsområde 
från landsbygd till höghus. Cirka 40 procent 
av eleverna har utomnordisk härkomst.

Tematiskt ämnesövergripande projekt
På Äsperödsskolan är all personal involverad 
i det tematiska ämnesövergripande arbetet. 
Skolan arbetar med fem projekt per läsår en-
ligt ett rullande schema. Vart tredje år åter-
kommer samma projekt, även om de hela tiden 
förändras och utvecklas. 

Projekten varar tre till fem veckor och 
inleds och avslutas gemensamt för alla elev-
er med en utställning, storsamling, redovis-
ning, tipspromenad eller liknande. Skolan har 
fadderspår där olika klasser träffas och gör 
något tillsammans under projekten. 

Projekten är uppdragsbaserade vilket 
innebär att varje klass tilldelas ett eller flera 
uppdrag att arbeta med under projektets gång. 

Eftersom skolan arbetar aktivt med utomhus-
pedagogik ingår ofta lektioner utomhus i pro-
jekten. Alla projekt ska också belysa aspekter 
av hållbar utveckling.

Projektgruppens arbete
En projektgrupp ansvarar för varje projekt. 
Projektgrupperna sätts ihop utifrån kompe-
tens och intresse och klass/fritidstillhörighet. 
I varje projektgrupp ingår personal från både 
skola och fritids. I grupperna arbetar perso-
ner som vanligtvis inte arbetar ihop, vilket 
stärker gemenskapen bland personalen. Pro-
jektgruppens arbetsuppgifter är:

• Övergripande planering.
• Kursplanemål/centralt innehåll/syfte.
• Att skapa uppdrag till klasserna.
• Att planera gemensamma aktiviteter.
• Att ta fram ord och begrepp (språkutveck-
lande arbetssätt)
• Att ta fram lektionsförslag. Klasserna er-
bjuds valbar fördjupning. Klasslärarna väljer 
vilket extra innehåll klassen ska arbeta med 
utifrån vad som passar in i verksamheten.
• Rapportering till Grön Flagg. Skolan har bli-
vit certifierad utifrån arbetet med projekten.
•  Att om möjligt bjuda in personer utifrån un-
der projektet, för att öka samverkan med när-
samhället.

Fördelar
Hela skolan är med och arbetar med samma mål 
under projekttiden, alla är delaktiga och pro-
jekten hjälper till att skapa gemenskap mellan 
både personal och elever i de olika klasserna. 

Det blir naturligt att arbeta ämnesövergri-
pande när många olika ämnen vävs in i pro-
jektet. Eftersom projekten bygger på uppdrag 
stimulerar det även elevernas förmåga att 
lösa problem och samarbeta i klassen. Elever-
nas arbeten sätts ofta upp i korridorerna vil-
ket väcker nyfikenhet och intresse. 

Undervisningen blir på det här sätter mer 
varierad och ger ny inspiration till personalen.

Helena Giebat & Helene Grantz

Exempel 4: Tematiskt ämnesövergripande
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Skola Nolaskolan i Örnsköldsvik

Rubrik FN-rollspel

Kontakt Annelie Nordell Umegård 
annelie.umegard@gmail.com

Bakgrund
Nolaskolan är en av Örnsköldsviks gymnasi-
ums två enheter och en skola med teoretiska 
program och cirka 1000 elever. 
En programfördjupning  inom det samhälls-
vetenskapliga programmet är International 
Class där fokus ligger på hållbarhetsfrågor, 
samhällsstrukturer och människors livsvill-
kor i ett internationellt perspektiv. Kurslitte-
raturen är på engelska och eleverna i årskurs 
tre genomför varje år internationella fältstu-
dier i ett land i tredje världen. 

En årligen återkommande workshop är 
FN-rollspelet MUN (Model United Nations). 
Projektet är ämnesövergripande och omfattar 
elever från alla tre årskurser. 

Förberedelser och genomförande
Projektet brukar sträcka sig över två veckor. 
Temat för rollspelet bestäms av lärarlaget och 
är alltid en internationell hållbarhetsfråga. 
Det kan vara frågor som handlar om utbild-
ning, migration, utrotande av fattigdom eller 
som senast då eleverna debatterade Globa-
la målens införande inför Pariskonferensen 
2016. 

Eleverna i årskurs två och tre delas in i 
grupper om cirka fyra delegater och varje 
grupp blir tilldelad ett land som de ska repre-
sentera. Förberedelserna går ut på att sätta 
sig in i sitt lands politik för att kunna företrä-
da landets åsikt i den specifika frågan. Ytter-
ligare förberedande inslag under projekttiden 
är föreläsningar, filmvisning, diskussioner 
och informella möten. 

På svenska FN-förbundets webbplats fn.se/
fn-rollspel finns färdiga rollspel, material och 
handböcker för planering av ett FN-rollspel.

Formell debatt
Det avslutande momentet i projektet är en for-
mell debatt i generalförsamlingen, där delega-
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terna ska företräda sitt lands åsikt i den aktu-
ella frågan. Det gäller för delegaterna att vara 
ordentligt insatta, att tillvarata och represen-
tera sitt lands intressen och att uppträda som 
en diplomat. 

Under dagen ska en resolution debatteras 
och röstas igenom. Lokalen är kommunfull-
mäktigesalen för att votering om resolutio-
nen ska kunna genomföras. Varje land öppnar 
konferensen med ett tre minuter långt öpp-
ningstal där landets syn på frågan presente-
ras. Därefter sker en debatt som följs av lobby- 
ing där länder ska försöka samverka för att nå 
fram till ett beslut. Fokus ska alltid vara på att 
lösa frågan. 

Elever från årkurs ett agerar press och 
tilldelas länder som de ska följa. De rapporte-
rar live under dagen och lägger upp filmklipp, 
artiklar och intervjuer på en för dagen ska-
pad Facebookgrupp. Gruppen är sluten och 
materialet kan bara ses av deltagarna. 

Det är inte tillåtet att klä ut sig under da-
gen (för att undvika kulturell appropriering) 
men klädkoden är formell. En av lärarna age-
rar FN:s generalsekreterare och fördelar or-
det. 

Thomas Nordell
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Skolor Skarpatorpsskolan i Skarpnäck

Rubrik Tänk globalt – gör lokalt!

Kontakt Mia Möller
mia.moller@stockholm.se

Bakgrund
Skolan ligger i en av Stockholms södra föror-
ter och har 500 elever, fördelade på två bygg-
nader: F-6 och 4-9. Även en särskoledel ingår, 
i egna lokaler.

Sedan ett par år tillbaka har skolan arbe-
tat med miljö- och hållbarhetsarbete, bland 
annat i samarbete med Naturskyddsföre- 
ningen. Flera ämnen har varit delaktiga och 
en liten grupp lärare har lunchmöte varje 
vecka för att diskutera och utveckla arbetet. 

Skolan har haft ett par temadagar då alla 
deltagit, även skolans fritidsklubb. Kollegiet 
har i över tio år arbetat språkutvecklande och 
är vana att arbeta tematiskt och ämnesöver-
skridande. Många gånger arbetar två pedago-
ger samtidigt i klassrummet.

Lärande för hållbar utveckling
Skolledningen har beslutat att hållbar utveck-
ling ska vara tema i samtliga ämnen och alla 
klasser under hela vårtterminen 2017 och 
många spännande och givande aktiviteter är 
på gång. 

Årets ledord – delaktighet – passar väl in 
då eleverna fått föreslå både namn på och sym-
bol för projektet. De har också bestämt  delar 
av innehållet som blir praktiskt, teoretiskt och 
interaktivt. 

Fokus ligger på positiva infallsvinklar utan 
att för den skull förringa de miljöproblem och 
klimathot som finns. Tillsammans med elev-
erna tar lärarna del av nya kunskaper, hittar 
möjliga lösningar och får samtidigt idéer om 
hur man som individer och skola kan påverka, 
förändra och förbättra.

Från buske till bralla
Följ T-shirtens väg och Från buske till bralla 
är två rubriker som textilläraren Gunni tagit 
med i sin undervisning. Att få dyka ner i högar 
av begagnade kläder och hitta något använd-

bart att återbruka och sy nytt av har fört med 
sig både inspiration och glädje i slöjdsalen. 
Gamla T-shirtar blir nya med hjälp av sax, sy-
maskin och djärva idéer. Samtidigt har Gunni 
undervisat om T-shirtens väg och med elever-
na diskuterat kemikalier, ekologiska materi-
al, arbetsvillkor, transporter, återbruk, åter-
vinning med mera. Jeans, skjortor, gardiner 
och mycket annat ingår också i arbetet med 
remake. 

Årskurs 8 har även haft besök av en av de 
anställda på Stadsmissionens ”Remake” och 
ska även på studiebesök i deras produktion. 
Som avslutning kommer eleverna gå på cat-
walk inför publik.

Koppling till Globala målen
Arbetet med återbruk av kläder har berört de 
tre aspekterna i lärande för hållbar utveckling: 
den ekologiska, den ekonomiska och den socia-
la. Det har i sin tur lett till en naturlig koppling 
till Globala målen i Agenda 2030. Gunnis pro-
jekt har berört flera av dem, till exempel mål 
12: Hållbar konsumtion och produktion, mål 8: 
Jämställda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
samt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Fortsättning och framtida mål
Med skolledningen i ryggen, med många enga-
gerade lärare och en kock som är aktiv i frå-
gorna driver Skarpatorpsskolan hållbarhets-
temat vidare och på djupet. Under Grön Flagg 
tar skolan tag i att minska skolans energiför-
brukning, minska matsvinnet och minimera 
pappersförbrukningen

Ett mål man hoppas uppnå på längre sikt är 
att få etiketten En hållbar skola. Men först en 
mängd utmaningar som kommer att utmynna 
i några veckors intensivt arbete på heltid och 
en redovisningskväll för elever, familjer och 
personal plus specialinbjudna gäster.

Mia Möller

Exempel 6: Tänk globalt – gör lokalt!
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Skola Globala gymnasiet i Stockholm

Rubrik Tvärvetenskaplig projektundervis-
ning – en framgångsrik metod att arbeta med 
lärande för hållbar utveckling.

Kontakt Karolina Sandahl
karolina.sandahl@globala.se

Bakgrund
Globala gymnasiet är en kommunal gymnasie- 
skola med fyra program 
(naturvetenskaps-, samhälls-
vetenskaps- och estetiska 
programmet samt språkin-
troduktion).

Skolans profil är lärande 
för hållbar utveckling och 
arbetssättet kännetecknas 
av tvärvetenskapliga pro-
jekt i nära samarbete med 
aktörer utanför skolan som 
Amnesty, Stockholms Resi-
lience Centre, Plan Sverige 
och WWF.

Projekten börjar med ”den stora frågan”
En stor del av elevernas undervisningstid    
ligger i tvärvetenskapliga projekt där de äm-
nesspecifika kunskaperna och förmågorna 
blir en del av större frågor som ligger inom 
varje programmål. 

Projekten utgår från stora frågor som behö-
ver fler ämnen och perspektiv för att vi ska för-
stå och komma närmare olika lösningar. Den 
didaktiska frågan som styr undervisningen 
är att de stora frågorna ska vara meningsfulla 
för eleverna här och nu, inte bara fokusera på 
innehållet utan också ge redskap. Eleverna ska 
få en handlingsberedskap för att delta i sam-
hällsutvecklingen – i skolan och utanför.

Kräver samarbete
Sådana mål kräver ett tätt samarbete både 
mellan lärare och mellan elever och lärare. Det 
kräver också att eleverna tränas i att arbeta 
tillsammans. Uppgiften i den stora frågan ska 
vara konkret och utmynna i mer än bara en 
skrivning. Det kan röra sig om en mässa om 
hållbar konsumtion, ett klimatrollspel eller en 
utställning med bilder av människorättskäm-
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par. I varje projekt ingår lärare i flera ämnen 
som planerar undervisningen kring en ge-
mensam frågeställning. Ett exempel är pro-
jektet Glokalt om varors liv – från råvara till 
återvinning.

Koppling till Globala målen
I de tvärvetenskapliga projekten ryms ofta 
flera av frågeställningarna i Globala målen för 
hållbar utveckling. Mål 12 om hållbar produk-

tion och konsumtion, mål 8 
om anständiga arbetsvill-
kor och ekonomisk tillväxt 
eller mål 11 om hållbara 
städer och samhällen är 
några exempel. 

Viktigt är att metoderna 
som används synliggör olika 
perspektiv inom hållbar ut-
veckling och har sin utgångs-
punkt i såväl kunskaper, 
förmågor, värderingar och 
engagemang som handling. 

Arbetslagets roll
Arbetet med projekt ger arbetslagen en pe-
dagogisk funktion, snarare än en organisa-
torisk. Arbetslaget gör en grovplanering för 
årets projekt och delar in terminen i perioder 
där olika ämneslärare har ansvaret och övrig 
undervisning sker vid sidan om. Arbetslaget 
ska också se till att elevernas tre år präglas 
av måluppfyllelse såväl som progression. Ef-
tersom de även ansvarar för schemaläggning 
kan undervisningen planeras pedagogiskt en-
ligt önskemål från undervisande lärare – i och 
utanför projekten.

Globala gymnasiet tror att arbetet med de 
tvärvetenskapliga projekten skapar större 
möjlighet att göra undervisningen meningsfull 
och lustfylld. De tror också att ämneskunska-
perna stärks – i samarbetet med andra ämnen 
ställs de ämnesdidaktiska frågorna på sin 
spets. Det kollegiala lärandet i projekten bi-
drar till professionsutveckling och didaktiskt 
utvecklingsarbete som gynnar hela skolan.

Karolina Sandahl

EXEMPEL PÅ STORA FRÅGOR

• Varför är det så svårt att 
komma överens i klimatfrågan?

• Hur mår människor längs den 
röda tunnelbanelinjen 

i Stockholm?

• Vilken människorättskämpe 
skulle du vilja vara?

• Hur giftig är din vardag?

• Hur hållbara är dina skor?
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Skolor Rosendalsgymnasiet i Uppsala

Rubrik Lärande för hållbar utveckling på 
samhällsvetenskapliga programmet

Kontakt Siw-Inger Halling 
siw.inger.halling@rosendalsgymnasiet.se

Bakgrund
Rosendalsgymnasiet är en kommunal skola 
med cirka 900 elever fördelade på naturve-
tenskapligt och samhällsvetenskapligt pro-
gram samt SPRINT. På det samhällsveten-
skapliga programmet finns en internationell 
profil med fördjupning i globala frågor och 
hållbar utveckling, kallad SMIP. 

Profilen SMIP
Intensionen med profilen SMIP är att  hållbar 
utveckling och globala frågor ska genomsyra 
undervisningen i de flesta ämnen. Skolan för-
söker med medveten progression  att bygga 
upp en förståelse för globala dilemman och 
internationellt arbete genom att eleverna får 
arbeta i ämnesövergripande projekt, delta i 
studiebesök och lyssna på gästföreläsare i och 
utanför skolan. 

Arbetet underlättas av närheten till Uppsa-
la universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet 
och andra organisationer i Uppsala och Stock-
holm som arbetar med internationella frågor. 
Det är viktigt att eleverna får en växling mellan 
självständigt arbete och samarbeten av olika 
slag och att de också tränas i olika faktainsam-
lings- respektive redovisningsmetoder.

Fältstudier
Under tredje året får eleverna göra en fält-
studie i ett land utanför västvärlden. Hela 
klassen reser tillsammans med lärare.  Fält-
studien är en obligatorisk del av utbildningen 
och ingår i kurserna: globala utvecklingsstu-
dier (humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering); internationella relationer; 
samhällskunskap 3; och gymnasiearbete. 
Viktiga ämnen i för- och efterarbetet är också 
historia, religion, svenska och engelska. 

Grundtanken med fältstudierna är att 
eleverna ska studera ett på förhand bestämt 
ämnesområde  i en för dem ny miljö samtidigt 

som de får möta människor som lever i den 
aktuella delen av världen. Eleverna arbetar 
undersökande och får genom intervjuer, obser-
vationer och deltagande i aktiviteter ta del av 
lokalbefolkningens erfarenheter, åsikter och 
förhoppningar. Utifrån dessa möten kan elever-
na få nya erfarenheter och kunskaper vilket ger 
dem möjligheter att vidga sin egen världsbild. 
Fältstudien kan på så sätt kontextualisera och 
ge djupare innebörd och förståelse åt det som 
studeras hemma i klassrummet. 

Efter hemkomst skall de nya faktakunska-
perna och insikterna presenteras i en akade-
misk uppsats men också i någon publik form, 
till exempel genom föreläsningar på skolor eller 
utställningar

Siw-Inger Halling

Exempel 8: Fältstudier utanför västvärlden



40     Universitets- och högskolerådet 2017

Skola Ljungbyholmsskolan i Kalmar 

Rubrik Vattendetektiver 

Kontakt Malin Olofsson,  
malin.olofsson@kalmar.se  
Pernilla Jerner 
pernilla.jerner@kalmar.se 
vattendetektiver.se

Bakgrund
Ljungbyholmsskolan är en F-6-skola strax 
söder om Kalmar. Alldeles intill skolan flyter 
Ljungbyån som erbjuder en vacker miljö med 
många möjligheter att undersöka både djur-, 
växtliv och andra faktorer.

Tema vatten
Tanken med tema vatten var att eleverna 
skulle få lära sig mer om Ljungbyåns sträck-
ning från Nybrotrakten ner till Kalmarsund. 
Vi ville skapa intresse för det som finns nära 
och samtidigt en förståelse för hur närområ-
det påverkas av det som sker lite längre bort. 
I arbetet ingick att ta reda på hur vattnet mår 
och vilka djur som lever i ån. Fokus låg på dis-
kussion, delaktighet och förståelse mer än på 
rena faktakunskaper.

Syfte
Syftet med temat var att eleverna skulle ut-
veckla sin förmåga att:

• använda kunskaper i NO för att granska in-
formation, kommunicera och ta ställning i frå-
gor som rör naturbruk, ekologisk hållbarhet, 
miljö och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar,
• använda begrepp, modeller och teorier för 
att beskriva och förklara samband i naturen 
och samhället.

De skulle även i ämnet geografi utveckla sina 
förmågor att:

• analysera hur naturens egna processer och 
människors verksamheter formar och föränd-
rar livsmiljöer i olika delar av världen,
• värdera lösningar på olika miljö- och utveck-
lingsfrågor utifrån överväganden kring etik 
och hållbar utveckling. 

Exempel 9: Tema vatten på lågstadiet

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Undervisning
Vi delade upp temat i tre områden: Ljungby-
åns sträckning, vattnet respektive djurlivet. 
Först undersökte vi Ljungbyån på en plats 
nära skolan genom att ta olika vattenprover. 
Eleverna fick håva efter djur och artbestämma 
dem. Sedan åkte vi med buss längre upp längs 
ån för att undersöka samma saker. 

Vid första stoppet fick eleverna se och lära 
sig om en kolmila och gå på en rullstensås. Vi 
pratade om hur åsen bildats och hur den re-
nar vårt vatten, tog vattenprover och under-
sökte dem. Hur såg vattnet ut? Vad hade det 
för pH-värde? Hur skiljde sig resultaten från 
området nära skolan? Varför? 

Dagens andra stopp innehöll en invente-
ring av djurlivet i vattnet. Vi håvade in och 
artbestämde smådjur med hjälp av olika sche-
ma. Vi noterade även växter och satte ihop 
dem med djuren i olika näringskedjor. Elever-
na fick möjlighet att lära sig om fiskarnas liv i 
ån genom att spela ett fiskspel.

Begrepp vi diskuterade var: vatten, olika 
landtyper, de fyra väderstrecken, upptag-
ningsområde, avrinningsområde, miljögifter, 
försurning, sötvatten, saltvatten, pH-värde, 
arter, grupper, näringskedjor, näringsväv, 
producent och konsument.

Bedömning 
I arbetsområdet bedömde vi på vilket sätt ele-
verna:

• visar förståelse för Ljungbyåns sträckning,
• förstår hur miljöfarliga ämnen sätter sina 
spår i vattnet,
• enkelt kan berätta om olika näringskedjor 
runt Ljungbyån,
• deltar i exkursioner och diskussioner.

Kunskaper som finns kvar
Under arbetet med projektet var eleverna en-
gagerade och delaktiga. Att åka på exkursion 
är uppskattat och lärdomarna märks än idag.  
Eleverna refererar ofta till upplevelser under 
projektet och drar paralleller utifrån det.

Malin Olofsson & Pernilla Jerner
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Skolor Gymnasieskolan Spyken i Lund

Rubrik Världsvattendagen – ett samarbets-
projekt med Lunds universitet och Sydvatten

Kontakt Maria Hedelin 
maria.hedelin@lund.se

Bakgrund
Gymnasieskolan Spyken i centrala Lund är en 
modern skola med traditioner sedan 1800- 
talet. Skolan har fyra högskoleförberedande 
program (estetiska och humanistiska pro-
grammet, naturvetenskaps- och samhällsve-
tenskapsprogrammet). 

Satsning på lärande för hållbar utveckling
Under läsåren 2016/17 och 2017/18 har Spy-
ken valt att fördjupa arbetet med lärande för 
hållbar utveckling och FN:s globala hållbar-
hetsmål. Dels med utgångspunkt i tidigare ar-
bete kring hållbar utveckling, dels med hjälp 
av extra resurser från utbildningsnämnden. 
De extra resurserna innebär att tre av lärar-
na på Spyken har tid i sina tjänster för att 
koordinera arbetet med lärande för hållbar 
utveckling och att en projekthandledare från 
Naturskyddsföreningen har regelbunden upp-
följning med skolan och stöttar på olika sätt.

Överblick för helhet
Arbetet handlar om att skapa en överblick 
över de projekt som drivs på skolan och att 
knyta kontakter och hitta frön till nya pro-
jekt. Lärarna har bland annat tillsammans 
skapat ett stort flödesschema över vad elev-
erna gör, när de gör det och hur. Schemat är 
tänkt att fungera som ett sätt att hitta samar-
beten och hjälpa lärarna att se elevernas ut-
bildning som en helhet. 

Vi arbetar också med själva begreppet lä-
rande för hållbar utveckling och med att iden-
tifiera vilka globala mål vi arbetar mot i våra 
projekt och teman. Arbetet handlar mycket 
om att synliggöra och medvetandegöra. 

Världsvattendagen
Ett exempel på ett större samarbete som blivit 
möjligt tack vare satsningen är Världsvatten-
dagen. När LUCSUS, Lund University Centre 

for Sustainability Studies, kontaktade oss 
kunde vi tacka ja till en utbildningsdag för alla 
elever i årskurs 1 och många av lärarna. 

Programmet planerade vi tillsammans 
med LUCSUS och Sydvatten. Eleverna fick 
först ta del av miniföreläsningar om vattnets 
kemi, rymdteknologi för att spara vatten, 
konflikter kring vatten i områden med vatten- 
brist med mera. Därefter fick de bearbeta sina 
intryck i korta filmer. Uppdraget var att skapa 
filmer genom att träda in i roller som till ex-
empel förskollärare, pensionär, civilingenjör, 
lokalpolitiker eller konstnär och försöka sätta 
sig in i hur olika människor kan fundera kring 
miljöfrågor. Lärarna fick ta del av samma 
föreläsningar på förmiddagen och tre olika 
workshops kring lärande för hållbar utveck-
ling på eftermiddagen. 

Tänk H2O
Ett annat exempel som inspirerat vårt arbete 
är stipendiet “Tänk H2O” som Sydvatten delat 
ut till oss två år i rad. Stipendiet innebär att 
skolan får åka med tre klasser till en fiskegård 
vid sjön Bolmen och arbeta på temat vatten 
under två dagar. Arbetet är indelat i stationer 
som: håvning och artbestämning av vatten-
levande djur och insekter; ”water unites and 
divides”; vatten i språket; eller vattenkraft. 

Det här sättet att utnyttja en plats och 
ett tema för många olika ämnen har varit en 
ögonöppnare. Om vi arbetar på det sättet kan 
vi som kollegor hjälpas åt kring en klass. Sta-
tionstänket kan även användas i annan under-
visning för att utnyttja de resurser som finns 
mer effektivt. Om lärare får upp ögonen för 
vad eleverna gör under andra lektioner kan vi 
utnyttja resurserna bättre. Eleverna kan ar-
beta med uppgifter i flera ämnen när de ändå 
är ute. Det ger en mer holistisk syn på det ak-
tuella temat och det blir lättare att få syn på 
olika perspektiv, att tänka tvärvetenskapligt 
och att arbeta med varierande metoder.

Ulrika Åkesson & Martin Flower

Exempel 10: Hållbara tillsammans



42     Universitets- och högskolerådet 2017

Kontakta oss!

Region Nord
Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och 
Västernorrlands län

Thomas Nordell
070-224 88 68
thomas.nordell@denglobalaskolan.se

Erika Åberg
070-569 03 21
erika.aberg@denglobalaskolan.se

Trevor Fisher
070-327 19 78
trevor.fisher@denglobalaskolan.se

Region Väst
Jönköpings, Värmlands, Örebro och Västra 
Götalands län

Anna Mogren
070-618 04 16
anna.mogren@denglobalaskolan.se

Amela Fific
070-403 25 38
amela.fific@denglobalaskolan.se

Region Syd
Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Skåne och 
Hallands län

Christer Torstensson
070-615 20 07
christer.torstensson@denglobalaskolan.se

Bo Hellström
070-618 04 20
bo.hellstrom@denglobalaskolan.se

Region Öst
Gävleborgs, Dalarnas, Gotlands, Stockholms, 
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och 
Östergötlands län

Karolina Sandahl
070-618 04 15
karolina.sandahl@denglobalaskolan.se

Mathias Demetriades
070-947 90 51
mathias.demetriades@denglobalaskolan.se

Centrala 
administrationen
Vi som jobbar med Den Globala Skolan centralt 
på Universitets- och högskolerådet 
är placerade i Visby

Victoria Palmgren
verksamhetsansvarig (tjänstledig)
victoria.palmgren@uhr.se

Fanny Labory
tf verksamhetsansvarig
fanny.labory@uhr.se

Therese Hadland
handläggare
therese.hadland@uhr.se

Linnea Holtze
kommunikatör
linnea.holtze@uhr.se





Universitets- och högskolerådets verk-
samhet Den Globala Skolan har i över 
femton år kunnat erbjuda fortbildning i 
lärande för hållbar utveckling för perso-
nal inom förskola, grundskola och gym-
nasium samt för lärarstudenter, politiker, 
skolledare och chefer – över hela landet.

Att koppla lärande för hållbar utveckling 
till målen i läroplaner och styrdokument 
och presentera verktyg för att nå dem 
är en viktig del i arbetet. Vårt eget över-
gripande mål är att elever i den svenska 
skolan ska ha tillräcklig kunskap för att 
delta i den demokratiska processen, göra 
medvetna val och utveckla ett etiskt för-
hållningssätt till sin omgivning, så att de i 
framtiden ska kunna arbeta för en hållbar 
värld.

Läs mer om vår verksamhet på
www.denglobalaskolan.se


