
Ungas 
delaktighet i en 
hållbar framtid

Ett projekt över gränserna mellan 
skolklasser i Öresundsregionen



undervisning ska eleverna få den 
kunskap och handlingskompetens 
som behövs för att skapa framtidens 
hållbara samhälle.

Projektet innebär...
…att eleverna har en vänklass från 
andra sidan Öresund, som de lär 
känna och utbyter idéer med.

…att elevernas kunskap om regionen 
och förståelse för varandra stärks.

…att eleverna samarbetar med ”den 
verkliga världen” – myndigheter och 
yrkesverksamma som är intresserade 
av att använda elevernas idéer i 
stadsplaneringsprocesser.

...att lärarna träffas i lärcirklar där 
de med stöd av forskare utvecklar 

Öresundsklassrummet är ett bra exempel på hur man kan satsa på 
lärande för hållbar utveckling i verkligheten

metoder inom lärande för hållbar 
utveckling.

...att lärandemiljöer såsom natur-, 
kultur- och miljöskolor i Köpenhamn, 
Lund och Malmö görs tillgängliga 
över kommun- och landsgränser.

Projektet gör det möjligt för 
deltagande lärare, elever, forskare 
och tjänstemän att lära känna 
varandra och prova på nya arbetssätt. 
Metoderna och erfarenheterna 
från projektet sprids via webbsida, 
publikationer och utställningar. 
Kunskapsutbytet ska inte bara leda till 
nya lösningar och innovationer utan 
även skapa ett starkare samarbete 
kring lärande för hållbar utveckling i 
Öresundsregionen. 

Dessa och andra frågor bearbetas 
i projektet Öresundsklassrummet 
som startade 2010. Nästan 300 
elever på åtta högstadieskolor i  
Köpenhamn, Lund och Malmö sam-
arbetar kring utmaningen att skapa 
framtidens hållbara skola i en hållbar 
stadsdel.

Ger verktyg för framtiden
Projektet lägger mycket fokus 
på demokratiska processer och 
ämnesöverskridande arbetssätt i 
skolan. Eleverna är själva med och 
påverkar sin utbildningsprocess. 
Genom utbyte och tematiserad 

Går det att lära sig om hållbar utveckling på en engelsk-
lektion i en stadspark? Kan dagens ungdomar medverka till 
att skapa ett framtida hållbart samhälle? Hur arbetar lärarna 
i skolorna på andra sidan sundet? 

Resultaten från projektet kommer att spridas till andra skolor, 
skolledare, lärare, tjänstemän och politiker för att skapa ett 
varaktigt mervärde i hela regionen.
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Vill du veta mer om Öresundsklassrummet?

www.oresundsklassrummet.eu
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Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden 
genom Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak


