
Lärande för hållbar utveckling
i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops)



Inledning

I en alltmer gränsöverskridande värld utmanar konflikter, miljöförstöring och

fattigdom alla världens länder. Den snabba förändringen ställer nya krav på ar-

betet för en gemensam hållbar utveckling och i en alltmer komplex värld är be-

greppet inte enbart förknippat med ekologiska frågor utan omfattar också

ekonomiska och sociala aspekter.

I internationella deklarationer betonas utbildningens avgörande betydelse för

en hållbar samhällsutveckling. Det ställs nya krav på kunskap och lärande, på ut-

byten med omvärlden, att främja utbildningens internationalisering och att verka

för interkulturella möten.

Den svenska förskolan och skolan fick nya läroplaner, kursplaner, examensmål

och ämnesplaner i och med läsåret 2011. I en förändrad skola ska elever, med ut-

gångspunkt från de nya styrdokumenten, även lära om bärande aspekter i hållbar

utveckling. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången utbildning har

fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling samt

förmåga att omsätta kunskaper i praktisk handling, som leder till en hållbar ut-

veckling. Lärandet förutsätter samverkanmellan olika kunskapsfält.Kunskapmåste

omsättas i handling och invanda mönster behöver brytas. En förutsättning är att de

professionella i skolan får möjlighet att arbeta aktivt och kunnigt.

Den 5-6 maj 2011 arrangerade Den Globala Skolan, ett program på Interna-

tionella programkontoret, i samverkan med Sida, Lärarförbundet och Lärarnas

Riksförbund en konferens ommöjligheter och utmaningar i skolans nya styrdoku-

ment. Inför konferensen sammanställdes en skrift som visar hur lärande för håll-

bar utveckling behandlas i de nya styrdokumenten. Skriften har nu kompletterats

med exempel från de skolor som deltog i arbetet inför och under konferensen.

Vår förhoppning är att föreliggande skrift ska vara ett stöd för den pedagogiska

praktiken och vår ambition är att ytterligare främja lärande för hållar utveckling i

den svenska skolan.

Stockholm 1 juni 2011

Sten Vesterman, enhetschef Skolenheten, Internationella Programkontoret

Til
lvä

xt

A
rb

et
sl

ös
he

t
H

älsa

Konsum
tion

Djurens rätt
Våldet i samhället

Mänskliga rättigheter

Förbrukning av naturresurser

Ekologiskt fotavtryck
Kränkande behandling

Energiförbrukning

Glo
ba

lis
er

in
g

K
re

ts
lo

pp
Yttrandefrihet

LivsstilarGlesbygd - storstad
Jämställdhet

Religionsfrihet

Fördelningsfrågor

LÄRANDE
FÖR 

HÅLLBAR
UTVECKLING

Lärande för hållbar utveckling

bör integreras i olika ämnen

och vara ämnesövergripande.
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I den här skriften redovisas

vad som kännetecknar hållbar

utveckling och hur skolans

nya styrdokument, i de olika

skolformerna, förhåller sig till

detta lärande:

1. Förskolan, Lpfö98

(reviderad 2010), sid 5

2. Grundskolan, Förskoleklas-

sen och Fritidshemmet,

Lgr11, sid 7

3. De frivilliga skolformerna,

Gy2011, sid 18

4. Tolv konkreta exempel –

rapporter från skolornas

workshops den 5 maj 2011,

sid 26
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Hållbar utveckling – ett komplext samspel

Enligt FN lever idag närmare 1.6 miljarder människor i eller av skogen, men en

obalanserad produktion hotar miljön och livsnödvändiga förutsättningar för män-

niskors framtida livsbetingelser. Även ekonomiska och sociala värden hotas när

skogar skövlas och en återväxt uteblir.

Världens skogar är också viktiga variabler i klimatfrågan. Genom en osynlig

verkan binder träden koldioxid och som en synlig kraft skyddar mangroveskogen

kustbor från översvämningar och håller erosionsbenägen jord på plats vid ihål-

lande torka.Avskogningen bidrar också till utmattning av vår biologiska buffert.

Ekosystemen blir alltmer instabila och klimatförändringar bidrar till hotande

katastrofer. Miljöförstöringen får ekonomiska konsekvenser. När mark eroderar

och vatten fiskas ut förlorar människor sitt livsuppehälle. Konflikter och tumult

uppstår, som kan leda till en omfattande social oro och migration.

Det är ett av många exempel på samspelet mellan de aspekter som ingår i be-

greppet hållbar utveckling. Ekologiska, sociala och ekonomiska frågor samverkar

i ett komplext spel med oanade följder. Skolans uppdrag är att, utifrån läropla-

ner, kursplaner och ämnesplaner, skapa kunskaper om detta och analysera kon-

sekvenser som kan uppstå i ett individ-, nationellt och globalt perspektiv.

Lärande för hållbar utveckling
Hållbar utveckling kan beskrivas på många olika sätt. Brundtlandkommissionen,

1987, beskrev det som en utveckling som tillfredsställer dagens behov men inte

får äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

En lång rad av internationella deklarationer om hållbar utveckling pekar i samma

riktning. Dåvarande FN:s generalsekreterare Kofi Annan myntade, i Johannes-

burg 2002, uttrycket att vår största utmaning i detta århundrade är att ta en idé

som låter så abstrakt, hållbar utveckling, och göra den till verklighet för alla värl-

dens människor.De centrala aspekterna i begreppet är frågor om ekologiska, eko-

nomiska och sociala förhållanden.

De ekologiska aspekterna handlar om livsuppehållande system om vad som

händer i atmosfären, i vattnets kretslopp, i mark och jord och i den biologiska

mångfalden. Ekonomiska aspekter innehåller frågor om utbyte av varor och tjäns-

ter mellan individer, företag, organisationer och länder och dess konsekvenser

för miljö och mänskliga förhållanden.De sociala aspekterna berör relationer mel-

lan individer och samhällen som vilar på värderingar, normer och lagar, om rättig-

heter och skyldigheter.

Det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling är att det bör:

� integreras i skolans olika ämnen

� vara ämnesövergripande

� ha ett lokalt och globalt perspektiv

� använda en mångfald av pedagogiska metoder

� göra elever delaktiga och kritiskt tänkande

� utgå från demokratiska värderingar

� starta i skolans tidiga år och ha en progression till senare år.



Globalt och lokalt
FN har förklarat åren 2005-2014 som ett årtionde för utbildning för hållbar ut-

veckling och i Millenniedeklarationen får begreppet en tydlig innebörd, som

utgår från att fundamentala mänskliga behov kan tillfredsställas utan att skada

planetens livsuppehållande system.

Under denna period uppmanas regeringar världen över att förstärka arbetet

med att integrera hållbar utveckling i undervisningen på alla utbildningsnivåer.

Sverige har antagit denna utmaning genom att fatta beslut, som bland annat inne-

bär att hållbar utveckling betonas i skolans läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Internationella dokument om mänskliga rättigheter och miljöfrågor, som till

exempel UNESCO-deklarationen, FN-konventionen om mänskliga rättigheter,

konventionen om barnets rättigheter och miljökonventionen är parallella doku-

ment till läroplanens övergripande perspektiv. Dessa, tillsammans med deklara-

tioner i till exempel Agenda 21 och Baltic 21, har stor betydelse för den svenska

utbildningens utformning och innehåll.

Svensk lagstiftning om grundläggande fri- och rättigheter samt internationella

överenskommelser om mänskliga rättigheter skall uppmärksammas och ligga till

grund för eftertanke och reflektion om gemenskap i nationellt och globalt perspek-

tiv. Överenskomna internationella dokument ratificeras i allt högre grad i natio-

nella beslutssystem och förväntas få en lokal förankring och tillämpning i det peda-

gogiska arbetet.

I den övergripande prioriteringen i EU:s program för livslångt lärande betonas

vikten av att understödja ett lärande för hållbar utveckling i ett globalt perspek-

tiv. Detta skall ske genom åtgärder inom alla utbildningssektorer inom ramen

för EU:s åtta nyckelkompetenser.
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Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i

överensstämmelse 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 människors

lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är

värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

� Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksam-

heten.

� 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.

� Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald

i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för

varje människa oavsett bakgrund.

� Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs

fram.

� Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de

egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.

� Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. För-

skolan 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 nationella minoritet-

erna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell till-

hörighet.

1. Förskolan

Utdrag ur läroplanen för förskolan – fokus på lärande
för hållbar utveckling



� Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. För-

skolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten

ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bi-

drar 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 efter-

hand omfatta dem.

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.

� 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.

� Lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor.

� Möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för

det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

� Förmåga att förstå och att handla efter demokratiska värden.
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Skolans värdegrund och uppdrag
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Nya skollagens femte

paragraf slår fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grund-

läggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna sommännisko-

livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors likavärde,

jämställdhet samt solidaritet mellan människor.Var och en som verkar inom ut-

bildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former

av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet. Det innebär bland annat att:

� Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors

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.

� 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.

Rättigheter och skyldigheter
Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna

för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett per-

sonligt ansvar.

2. Grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet

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



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 miljöperspektiv

får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljö-

frågor.

� 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 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 former,

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspe-

lar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kun-

skapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en

helhet.

Övergripande mål och riktlinjer

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 kunskaper

ommänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt per-

sonliga erfarenheter.

� Respektera andra människors egenvärde.

� Ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling,

samt medverkar till att hjälpa andra människor.

� Leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att

handla också med deras bästa för ögonen.
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� Samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik-

heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

� Tillägna sig kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att

arbeta i demokratiska former.

� Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare per-

spektiv.

� Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, ut-

forska 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.

� Få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och – får

möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

Skolpersonalen ska
� Få kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har för-

bundit sig att beakta i utbildningen och om skolans internationella kontakter.

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.

Riktlinjer

Alla 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.

� 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.
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� Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

� Främja samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem för att be-

rika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Samarbetet ska utgå från de

nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Den obliga-

toriska skolan ska samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fort-

sätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället

i övrigt.

Utdrag ur läroplanen för grundskolan, del 3

I läroplanens del 1 och 2 redovisas de grundläggande värden och perspektiv som

ska prägla all undervisning och verksamhet i skolan samt övergripande mål och

riktlinjer. Frågor om hållbar utveckling är ett tydligt inslag i såväl grundläggande

värden, perspektiv som mål och riktlinjer.

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; i till exempel svenska, engelska,moderna språk, språk, bild,

slöjd, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap.

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
Undervisningen syftar till att skapa en fungerande vardag och kunna göra med-

vetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö genom

kunskaper om:

� 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.

� 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.

Naturorienterande ämnen

Årskurs 1–3
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala inne-

håll i årskurs 1-3:
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� 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 lär-

andet i de centrala ämnesområdena.

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. Kunskaper i biologi ska kunna användas

för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 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 utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering

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 vanligt

förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
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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 kon-

sument 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. Samhällsdiskus-

sioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

� Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställ-

ningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

� Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

KEMI
Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda om-

råden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med

kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap

för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla

kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i

sammanhang där kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges

förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör

energi, miljö, hälsa och samhälle.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i kemi för att

granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö,

hälsa och samhälle.

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 avfall

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 på-

verkan på klimatet.
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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.

Samhällsorienterande ämnen

Årskurs 1–3
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala

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).

I läroplanens övergripande del 1 och 2 finns flera utgångspunkter för lärandet i

de centrala ämnesområdena.

GEOGRAFI
Undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om

vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påver-

kar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfar-

enheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i

det geografiska rummet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunska-

per om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det

får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna

kunskap och möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.
13



Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om

varför intressekonflikter om naturresurser 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 formar

och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

� Utforskar och analyserar samspel mellan människa, samhälle och natur i olika

delar av världen.

� Värderar lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden

kring etik och hållbar utveckling.

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 be-

tydelse, dess fördelning och kretslopp.

� Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en håll-

bar utveckling.

� Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning,

hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. En-

skilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors lev-

nadsvillkor.

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 män-

niskors 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.
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� Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och

mark.

� Förnybara energitillgångar, till exempel sol och vindenergi och alternativa driv-

medel.

� 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.

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. Undervisningen i ämnet historia syftar

till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i män-

niskors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för

olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram

som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten

och utvecklingslinjer.

RELIGIONSKUNSKAP
Undervisningen i ämnet religionskunskap syftar till att eleverna utvecklar kun-

skaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället 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 social sammanhållning och

som orsak till segregation.

Årskurs 4–6
� Undervisningen i religionskunskap i årskurs 4-6 ska behandla etiska begrepp,

till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Årskurs 7–9
Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i års-

kurs 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 model-

ler, 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.
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SAMHÄLLSKUNSKAP
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utveck-

lar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjlighe-

ter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar

samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orien-

tera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap syftar till att eleverna utvecklar kun-

skaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervis-

ningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor

och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska,miljömässiga,

rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de

mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Genom

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och

aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra

uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera 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:

� Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor

och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

� Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, ar-

betssätt och beslutsprocesser.

Årskurs 4–6
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i års-

kurs 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 or-

saker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

Årskurs 7–9
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i års-

kurs 7-9:

� De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn-

konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i

svensk lag.

� Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
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� Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

� 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.

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

Lokalt tillval

Från höstterminen 2011 kan de grundskolor som vill få möjlighet att, under vissa

förutsättningar, anordna undervisning i ett lokalt tillval. Ett lokalt tillval avviker

till sitt innehåll och sin inriktning från grundskolans kursplaner och kan vara en

ämnesövergripande kurs i lärande för hållbar utveckling.
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De frivilliga skolformerna står inför en påtaglig förändring i Gy 2011. I en för-

ändrad skola ska elever med utgångspunkt från skolans värdegrund, mål och

riktlinjer samt ämnesspecifika områden i examensmål och ämnesplaner lära om

hållbar utveckling; såväl ekologiska, ekonomiska som sociala frågor. Läroplanen

för Gy2011 bygger i hög grad på Lpf94 men förändras bland annat genom att

tydligare resultatmål skrivs in och ersätter tidigare strävansmål.

Grundläggande värden och förhållningssätt
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Nya skollagens femte

paragraf slår fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grund-

läggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som männi-

skolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors likavärde,

jämställdhet samt solidaritet mellan människor.Var och en som verkar inom ut-

bildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former

av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet.

Skolan har en viktig uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de värden

som vårt samhällsliv vilar på, gestalta och fostra till rättskänsla, generositet, tole-

rans och ansvarstagande vad gäller:

� Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män.

� Solidaritet med svaga och utsatta, förståelse för andra människor och förmåga

till inlevelse samt motverka främlingsfientlighet och intolerans genom kunskap,

öppen diskussion och aktiva insatser.

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 globala. 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.

3. Frivilliga skolformerna

Utdrag ur läroplanen för de frivilliga skolformerna
– fokus på lärande för hållbar utveckling.



Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan.

Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv, dess grund-

läggande värden, och ge en grund för och främja elevernas förmåga till person-

liga ställningstaganden. 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 person-

ligt 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 solida-

ritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter

över nations- och kulturgränser.

Kunskapsbegrepp
Kunskap är inget entydigt begrepp.Kunskap ska komma till uttryck i olika former;

fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra.

MÅL OCH RIKTLINJER

Undervisningen ska:
� Svara mot uppställda mål och överblicka större kunskapsfält.

� Påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma vär-

deringar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

� Sträva mot att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställ-

ningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.

� Respektera andra människors egenvärde och integritet och inte accepterar att

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling.

� Visa respekt för den enskilda eleven, skapa delaktighet och ha ett demokratiskt

förhållningssätt.

Eleven ska:
� Kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån

ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

� Utveckla en analytisk förmåga och kunskaper om internationell samverkan

och globala samband, kunna bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt

och globalt perspektiv, ha förståelse för andra kulturer och känna till förutsätt-

ningarna för en god miljö.

� Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare per-

spektiv.

� Verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land.
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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 demokra-

tiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är

viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET
Utbildningen ska ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart

byggande.

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.

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET
Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring mil-

jöaspekter och företagets roll i samhället.

HANTVERKSPROGRAMMET
Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhäl-

let samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för män-

niskor och miljö.

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
Utbildningen ska ge kunskaper om branschen, bland annat om påverkan påmiljön,

både nationellt och internationellt. Eleverna ska också ges möjligheter att disku-

tera och reflektera kring sociala och kulturella frågor.

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 utveckling

ur lokala och globala aspekter som företagsekonomi.

NATURBRUKSPROGRAMMET
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka na-

turen för att främja hållbar utveckling och vårda ekosystemen. Utbildningen ska

ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor och kunna omsätta sina ställ-

ningstaganden i praktisk handling.



RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET
Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att

omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling.

Eleverna ska ges möjligheter att förstå hur effektiv energianvändning leder till en

hållbar utveckling.

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET
Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att

omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling

samt förstå hur effektiv energianvändning leder till hållbar utveckling.

EKONOMIPROGRAMMET
Utbildningen ska ge elever kunskaper om villkor för hållbar utveckling, såväl ur

miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt samt om företagens roll lokalt, regio-

nalt, nationellt och globalt.

HUMANISTISKA PROGRAMMET
Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet

mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en glo-

baliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling

ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturveten-

skapens roll i frågor om hållbar utveckling.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation,

etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av 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
Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt

kan ske på ett hållbart sätt. Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kun-

skaper om och färdigheter i samhällsbyggande,miljö och arkitektur. Den ska be-

handla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt

och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

21



22

Utdrag ur ämnesplaner för några gymnasie-
gemensamma ämnen

ENGELSKA
Undervisningen ska:

� Öka individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang

och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

� Dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

och större förståelse för olika sätt att leva samt förmåga att diskutera och re-

flektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sam-

manhang.

NATURKUNSKAP
Undervisningen ska ge kunskaper om:

� Miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa, genmodi-

fiering och hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhåll-

ningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning

ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga

kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.

� Naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar

utveckling; energi, klimat och ekosystempåverkan, ekosystemtjänster, resursut-

nyttjande och ekosystemens bärkraft.

� Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, re-

sursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

RELIGIONSKUNSKAP
Undervisningen ska ge kunskaper om:

� Hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling

samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor

som beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.

� Etiska begrepp och modeller, som kan vara tillämpliga för förståelse av mellan-

mänskliga relationer.

SAMHÄLLSKUNSKAP
Undervisningen ska ge kunskaper om:

� Förståelse för 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.



� Internationell rätt, möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters

som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konven-

tioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till till-

lämpning.

� Demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kol-

lektiva rättigheterna, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan ut-

kräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

� Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige

och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och

resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

� Konsumtion i förhållande till behov och resurser.

� Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och po-

litiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer.Analys av utmaningar

som individen, nationen och jorden står inför i utmaningar för miljö och resurs-

fördelning.

� Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och

för miljön och resursfördelning. Globaliseringens betydelse för individer, grup-

per och samhällen.

Utdrag ur några enskilda ämnesplaner

BIOLOGI
Undervisningen ska ge kunskaper om:

� Skydd mot jordens ekosystem genom ekologin.

� Kunskaper om marken och livet i marken samt om kretslopp i mark, vatten

och luft.

� Kunskaper om biologisk mångfald, hotade arter och genbanker.

DESIGN
Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om:

� Enmarknad, som ska vara etiskt och estetiskt gångbar samtmiljömässigt hållbar.

� Hur nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster ut-

formas ur ett hållbart samhälleligt och mänskligt perspektiv.

� Olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och

miljöer.

� Kunskaper om design och designerns roll, bland annat miljömässigt.
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FILOSOFI
Undervisningen ska ge kunskaper om existentiella, värdefilosofiska och aktuella

samhällsfilosofiska frågor och teorier.

FRITIDS- OCH FRISKVÅRDSVERKSAMHETER
Undervisningen ska ge kunskaper om hälso-, miljö- och energimässiga aspekter.

GEOGRAFI
Eleven ska utveckla förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till

naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar

jordens livsmiljöer och människans livsvillkor ur perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningen ska ge kunskaper om:

� Människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika

delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling

och samhällets sårbarhet.

� Ett sammanflätat, föränderligt och komplext system; lokalt, regionalt och glo-

balt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och natur samt ut-

veckla kunskaper om jordens varierande livsmiljöer, deras utveckling, för-

änderlighet, resurser och sårbarhet för att möjliggöra hållbar utveckling.

� Möjligheter att analysera till exempel konsekvenser av en klimatförändrad

värld, tillgång till vattenresurser och odlingsbar mark, naturgivna risker och hot,

naturresursanvändning och resurskonflikter samt social rättvisa och solidaritet

utifrån olika perspektiv.

Fältstudier, exkursioner, laborationer och övningar ska ingå i undervisningen

för att observera, identifiera, kategorisera och analysera händelser och föränd-

ringar i omvärlden.

HANDEL
Undervisningen ska ge kunskaper om handelns roll för hållbar utveckling.

HÅLLBART SAMHÄLLE
Undervisningen ska:

� Ge tvärvetenskapliga kunskaper som belyser begreppet hållbar utveckling ur

såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet

mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om

miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikut-

veckling, samhällsplanering och miljöpolitik.

� Utveckla förståelse av de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger

till grund för arbete med hållbar utveckling. Den ska även leda till att eleverna

förstår att det finns många olika handlingsalternativ och möjliggöra reflektion

över sambanden mellan livsstilsfrågor och hållbar utveckling.
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� Ge möjlighet att utveckla kunskaper om hur tekniska problem har lösts och

kan lösas samt ges möjlighet att kritiskt och kreativt analysera dessa lösningar.

Därigenom får eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika handlingsal-

ternativ och konsekvenserna av dessa.

� Ge förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling, kunskaper

om olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling, för-

måga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och

jämföra olika handlingsalternativ.

� Ge förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling, att

analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, håll-

barhet, etik och genus.

LIVSMEDELS- OCH NÄRINGSKUNSKAP
Undervisningen ska:

� Bidra till att eleverna utvecklar förmåga att problematisera frågor som berör

kostsituationen i världen och olika frågor kring etik och hållbar utveckling inom

området.

� Ge förmåga att göra olika etiska och miljömässiga ställningstaganden.

MODERNA SPRÅK
Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och

kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kun-

skaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade

möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

NATURBRUK
Undervisningen ska ge kunskaper i hur naturresurser används inom naturbruket

och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.

SOCIOLOGI
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om människors

handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl sam-

hällsförändringar som människors möten i vardagen.



WORKSHOP 1
Skola: Stadsskogens förskola i Ulricehamns kommun.
Rubrik: Hållbar förskola – Vilka utmaningar står vi in-
för i samband med den nya läroplanen?

Kontakt: Jennie Utbult, jennie.utbult@ulricehamn.se
Beskrivning: Stadsskogens förskola jobbar med hel-
heten kring en hållbar förskola. Barnen får dagligen ut-

maningar kring natur och miljö samt hur vi behandlar

varandra och våra saker på ett hållbart sätt.

Förskolan samarbetar mycket med andra verksam-

heter för att använda hållbara produkter när det gäller

t ex hygien. Grön flagg finns och åtets tema är ”Krets-

loppet – saker att leka med”. Utmaningarna i den revi-

derade läroplanen blir att belysa hållbar utveckling mer

i verksamheten. Det finns fler och tydligare mål samt

tydligare riktlinjer för alla att jobba hållbart i förskolan.

DEN GLOBALA RESAN
Stadsskogens förskola arbetar Reggio-inspirerat med

inne- och utemiljöer. Även huset för verksamheten är

lokaliserat i lokaler som är byggda ur ett hållbart per-

spektiv.

Arbetet med begreppet hållbarhet och ett lärande

för en hållbar framtid startade med ett samarbete med

Den Globala skolan och särskilt genom Den globala

resan. Det var en fortbildning som avslutades med fält-

studier, en resa till Sydafrika. Tanken med att delta i

Den globala resan var att öka lärarnas kompetens. Be-

greppet hållbarhet fanns inte med i tanken från starten.

När de kom hem ville de som var med på resan ar-

beta med hållbarhet och de fick med sig de andra lär-

arna i området.Det var många erfarenheter och lärdomar

som lärarna fick med från resan till Sydafrika; återbruk,

resurser och framtidstro, som de svenska deltagarna

kunde ta med sig till sin egen vardag och förskola.

TYDLIGARE MÅL
I den reviderade läroplanen stärks målen kring hållbar-

het genom fler och tydligare mål. Några exempel:

• Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngrup-

pen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i

sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

• Arbetslaget ska utmana barnets nyfikenhet och be-

gynnande förståelse för naturvetenskap.

• Barnen ska förstå hur de med egna handlingar kan på-

verka miljön.

• Barnet ska ges möjlighet att lära känna sin närmiljö

och de funktioner som har betydelse för det dagliga

livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

• Arbete med demokrati, genom att fokusera barnens

delaktighet och möjlighet att påverka stärks.

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar in-

tresse och förståelse för naturens olika kretslopp och

hur för människor, samhälle och natur samverkar.

DE YNGSTA BARNEN
Deltagarna i workshop 1 diskuterade betydelsen av att

vi arbetar med hållbarhet med de yngsta barnen.

• Vi behöver börja i tid – våra gemensamma barn – de

andra stadierna bygger vidare på grunden.

• Utgå från barnkonventionen – bra att veta vad man gör

på olika stadier – olika övningar för reflektion och analys.

• Det kompetenta barnet – hållbar utveckling är mer än

miljöfrågor – paralleller mellan världen och barnens

verklighet.

• De yngre barnen har inte samma intresse av attityder

– när tappar barnen känsla för miljö, slänger papper och

prylar.

• Förskolan kan lägga grunden till attitydförändringar

och kunskap i form av känsla.

• Kombination teori och praktik – en lekfull inställning

till lärandet – praktiska inslag tappas bort ju ”högre”

upp man kommer i utbildningen.

• Denna generation kan vara den första där ”det vänder”

– kanske ökar andra kvaliteter om inte konsumtion be-

tonas.

Michael Deubler

4. Tolv konkreta exempel

Rapporter från medverkande skolor och workshops under seminariet ”Globalt
lärande – bidrag till skolors måluppfyllelse” 5-6 maj 2011.
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WORKSHOP 2
Skola: Långsättersskolan i Nyköpings kommun.
Rubrik: Barnen i vår värld – Så arbetar vi för att enga-
gera våra elever i frågor rörande barns förhållanden i

världen.

Kontakt:Meta Österlund,
margareta.osterlund@nykoping.se och

Inger Oehme, inger.oehme@nykoping.se

Beskrivning: Långsättersskolan är en F-6 skola med
cirka 265 elever i grundskolan och cirka 30 elever i sär-

skolan. Upptagningsområdet är huvudsakligen villa-

radhusbebyggelse. Personalen består av 60 personer.

Personalomsättningen är mycket liten, att lärare går i

pension är vanligaste orsaken till lärarbyte.

TIDNINGEN GLOBEN
Skolan har valt tidningen Globen till sitt huvudsakliga

läromedel för undervisning om Hållbar utveckling. När

Globen blev en del avVärldens barns pris så blev det än

mer strukturerat.All personal arbetar tillsammans med

barns rättigheter, hur barn har det i andra länder, demo-

kratifrågor etc.

Tidningen Globen passar in i de flesta ämnen. Det

är lätt koppla den till kursplanen i olika ämnen. Man

sparar gamla nummer av Globen och när man t ex läser

om Latinamerika plockar man fram gamla nummer av

Globen som behandlar Latinamerika. Man berömmer

också lärarhandledningen och hemsidan childrens-

world.org. Även omGloben inte är avsedd för förskole-

klasser så deltar de i vissa delar. Äldre elever berättar

för de yngre som deltar i valet som ett led i demokrati-

undervisningen.

LÅNG PROCESS
Det krävs att någon (i detta fall Inger) är motor i arbe-

tet. Hon har ingen nedsättning i tjänsten för det. I gen-

gäld tar andra lärare huvudansvaret för andra gemen-

samma undervisningsprojekt på skolan.

Att få engagerade barn är en lång process, inget som

sker genom engångshändelser. Sex andra skolor i kom-

munen deltog i arbetet kring Världens barns pris inne-

varande år.

FRAMTIDSDOKUMENT
För att få mer energi i arbetet sökte man till Den glo-

bala resan. Först vid tredje ansökningen komman med.

Förberedelser inför resan och själva resan upplevdes

väldigt positivt.

En del av arbetet med Den globala resan var att upp-

rätta ett Framtidsdokument för internationellt arbete

och Hållbar utveckling för den egna skolan. Dokumen-

tet beskriver syfte-mål-metoder för skolans arbete och

upplevs som en ryggrad för det framtida arbetet.

Tor Backmann
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WORKSHOP 3
Skola: Fogdö skola i Strängnäs kommun.
Rubrik: Från källsortering till Guatemala – hur man kan
arbeta med lärande för hållbar utveckling i skolan

Kontakt:Agneta Larsson, agneta.larsson@strangnas.se
Beskrivning: Skolan jobbar med hållbar utveckling i
det dagliga arbetet på varierande arbets- och redovis-

ningssätt. Elevernas eget levnadssätt satt i ett historiskt

perspektiv, vårt konsumtionssamhälle. För att se sig själv

i nuet måste eleven ställa det i relation till bland annat

dåtid och omvärld.

Barnen samtalar och intervjuar äldre och får veta hur

barn hade det förr i tiden. ”Tragetonmetoden” används

i skrivarbetet på datorn där eleverna bearbetar text och

tränar samarbetsförmåga.

EXEMPEL PÅ TEMA
• Fruktens väg – är det smart?

• Hur mycket mat har vi slängt på vår skola?

• Nu får vi skärpa oss!

• Nu måste/kan vi beställa mindre mat!

• Jorden är sjuk! Vad kan vi göra åt det?

Temaarbetena inleddes med Monika Zaks bok om

Omar som räddar regnskogen i Mexiko. Barnen har

många bra förslag på vad man kan göra: ”Inte hugga ner

så mycket skog eller plantera nya träd.”

”Släcka lampor, tända levande ljus.” Göra en musi-

kal.” Temat redovisades för föräldrar i musikalform.

TILL GUATEMALA
I mars 2011 åkte skolan med Den Globala Skolan till

Guatemala. Innan resan hade lärarna förberedelser med

barnen. Barnen gjorde egna projekt (Storyline) om

Guatemala innan resan och ställde frågor som lärarna

hade med sig. Vi träffade Per Bylund som startat ett

jordbrukskooperativ, men också en skola. De träffade

även en spanjorska som också startat en skola. Hon står

nu som pedagogiskt ansvarig för 22 skolor. ”Utbildning

är nog det enda som kan rädda det här landet”, säger

hon. ”Regeringen bryr sig inte om folket, flickor eller

mayaindianer”.

Väl hemma i Sverige fick sedan barnen göra rollspel

för att lära om verkligheten i Guatemala och illustrera

genom rollspel t ex vad som händer när det ska byggas

en motorväg genom bybornas odlingar.

ARBETA ENTREPRENÖRIELLT
Deltagarna i denna workshop presenterade sedan sina

respektive skolors arbete varefter ett grupparbete med

exempel på lärande för hållbar utveckling genomför-

des.

Den gemensamma åsikten var att det är lättare att

arbeta med frågor kring hållbar utveckling genom de

nya styrdokumenten än tidigare. Det handlar mycket

om villigheten att samarbeta mellan kollegor på grund

av att arbetet/lärandet ska vara ämnesintegrerat.

Ändå mer utmanande är att arbeta entreprenöriellt

som också är en del av uppdraget. Men man måste se

det entreprenöriella i vid bemärkelse och inte bara tradi-

tionellt att sälja varor.

Ingrid Gustafsson
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WORKSHOP 4
Skola: Fryxellska skolan i Västerås.
Rubrik: Från åk 4 till åk 9 för en hållbar värld.
Kontakt:Annika Sandahl, annika.sandahl@fryx.se
Beskrivning: Lärare och elever från Fryxellska skolan i
Västerås redovisade och samtalade om sitt arbete med

lärande för hållbar utveckling i en progression från åk 4

till åk 9.

Kärnan i presentationen var att visa på arbetssätt –

hur man kan arbeta med lärande för hållbar utveckling

i olika stadier och få en progression i lärandet. I samt-

liga stadier arbetade man med mänskliga rättigheter

och i enhetlighet med barnkonversionen. Pedagogerna

från Fryxellska berättade om sitt arbete med de två första

kapitlen i den nya läroplanen.

DE ARBETAR MED FEM HUVUDFÖRMÅGOR:
• kommunikation

• reflektion

• samarbete

• kreativitet

• ansvar

Alla arbetsområden planeras nu in utifrån dessa för-

mågor. Man utgår från övergripande mål, riktlinjer och

sedan kursplanerna i de olika ämnena.Det finns mycket

stöd att finna i Lgr11.

OLIKA OMRÅDEN FÖR OLIKA STADIER
Pedagoger och elever från Fryxellska skolan beskrev hur

de arbetat med olika områden.

• Åk 4-5 har arbetat med Barns rätt till en hållbar värld

med bl a UNICEF:s interaktiva klassrumsspel ”I stor-

mens öga”.

• Åk 6-7 har arbetat med Barns rätt till en hållbar värld

i ett globalt perspektiv genomWorld´s Childrens´s prize

och tidningen Globen.

• Åk 8-9 har arbetat med En hållbar värld i ett fram-

tidsperspektiv genom ett Comeniusprojekt ”Europe´s

creators of the future”, som är ett samarbetsprojekt

mellan sju europeiska länder.

Arbetssätten som presenterades visar på att de arbe-

tar utifrån demokratiska principer där eleverna är del-

aktiga och får fatta beslut och överväga olika kon-

sekvenser. Flera av deltagarna på workshopen hade egna

erfarenheter från arbete med World´s Children´s prize

och tidningen Globen. Även de tyckte att det var ett

uppskattat och givande material att arbeta med.

TYDLIGT OM LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Under diskussionen framgick det att många ser hopp-

fullt på arbetet ”lärande för hållbar utveckling”, där de

nya läroplanerna ger gott stöd för arbetet. Det står tyd-

ligt framskrivet.

En utmaning är att få arbetet ämnesöverskridande.

Det upplevs ofta lättare i de yngre åren, men blir svå-

rare på högstadiet och gymnasiet. En idé som lyftes

fram var att ha temaveckor.

Ytterligare en utmaning, som ventilerades, var hur

man ska göra kunskapsbedömningen av arbetet lärande

för hållbar utveckling.

Eva Cronander
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WORKSHOP 5
Skola: Svartöstadsskolan i Luleå kommun i samverkan
med Svenska Afghanistankommittén (SAK).

Rubrik: Vänskolearbete, Svartöstadsskolan-Sarband-
skolan (Sverige- Afghanistan).

Kontakt:Ann Holmfrid, ann.holmfrid@edu.lulea.se
Beskrivning: Svartöstadsskolan ligger i en gammal ar-
betarstadsdel i Luleå. För närvarande går det 75 barn

på skolan och är fördelade på en 6-årsgrupp, klass 1-2,

klass 3-4 samt klass 5-6. Eftersom skolan är förhållan-

devis liten har vi ett gott samarbete mellan arbetslagen

där alla vuxna känner samtliga av skolans elever.

Ett sätt att uppfylla det internationella perspektivet

i läroplanen är att arbeta med vänskolor. Vänskole-

arbete utvecklar ett globalt perspektiv både bland ele-

ver och lärare.Det skapar respekt och förståelse och ut-

vecklar kunskap som leder till engagemang och handlings-

beredskap samt befrämjar konkreta solidaritetshand-

lingar.

SAK:s vänskoleprojekt omfattar idag 25 svenska och

25 afghanska skolor.

Stödet och uppmuntran från skolans ledning har

varit en viktig förutsättning för genomförandet av ar-

betet.

UR SKOLANS PERSPEKTIV
• Utbyte direkt i respektive klassrum som fotodoku-

menteras, ömsesidiga utskick 2 ggr/år via SAK.

• Barn tillverkar/bakar/skänker till skolans basar, intäk-

terna går till driften av skolan i Afghanistan.

• Moral: ”Nu har jag gjort fina teckningar/bilder och vill

behålla dem – men vi har ju bestämt att de ska skickas”

det blir bra diskussioner.Vi behåller annars det nya/fina

och skickar det vi blivit trötta på/begagnat, här gör vi en

synvända.

• Fördjupad omvärldskunskap i en skola där 0 procent

är utlandsfödda.

• Kunskap om världen/Afghanistan som medel för

handlingsberedskap och tillämpad solidaritet/utbyte.

• Hur hanterar vi orsaker till fattigdom eller syn på

flickor/pojkar: Varför är det som det är?

• Koppling till målet entreprenöriellt lärande, idéer och

konkret genomförande för att solidariskt stödja afghanska

skolor.

• Engelska, svenska, SO samverkar får att nå skolan mål.

• En röd tråd från 6-åringar upp till årskurs 6. Barnen

är mycket motiverade, hög kvalitet på det de gör och

stora synergieffekter.

• Man kan faktiskt göra något, inlevelseförmåga och det

är konkret, viktigt, inte minst för de yngre barnen.

• Diskussion om förbud kring bara armar, urringat, gris-

kött, religiösa inslag – barnen förstår varför (med tiden

efter genomgripande snack).

• Post Pals från Posten/Rädda Barnen kan vara en bra

utbytesbörjan – utmärkt mtrl – ett kit för brevväxling

med skola internationellt.

• En förälder uttryckt kritik (”politiskt arbete”) – men

alla andra mycket positiva.

UR SAK:S PERSPEKTIV
• Utgångspunkt i läroplanens mål och SAK:s strategiska

mål.

• Millenniemålen ingår som tema för alla deltagande

skolor – Afghanistan är exemplet för att nå generell

kunskap om utvecklingsfrågor.

• SAK har ett särskilt utbildningsmaterial om Millen-

niemålen åtkomligt på Internet.

• SAK driver även Ett EU-finansierat projekt tillsam-

mans med Estland och Slovakien med konferenser för

elever och lärare från dessa europeiska länder och vi-

deokonferenser med Afghanistan.

• Skolor får besök av SAK en gång per år och ibland

besök av lärare frånAfghanistan samt att svenska lärare

kan delta i studieresa till Afghanistan.

• Insamling på en svensk skola direkt till partnerskola.

Bo Kramsjö
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WORKSHOP 6
Skola: Västra hamnens skola i Malmö kommun till-
sammans med Lärarutbildningen vid Malmö högskola.

Rubrik:Hållbar utveckling och lärande påVästra Ham-
nens skola, Malmö

Kontakt:Dora Sallnäs, dora.sallnas@pub.malmo.se och
Kerstin Sonesson, kerstin.sonesson@mah.se

Beskrivning: Dora Sallnäs från Västra Hamnens skola
i Malmö presenterade, i samarbete med Kerstin Sones-

son från Lärarhögskolan, hur arbetet med lärande för

hållbar utveckling har sett ut de senaste åren på Västra

Hamnens skola.

NYTT BOSTADSOMRÅDE
Stadsdelen Västra Hamnen är ett helt nytt bostadsom-

råde präglat av miljö, ekologi- och hållbarhetsprofil.

Arbetet vid skolan speglar den miljö som finns i den

nära omgivningen. Först gavs en kort introduktion till

skolan, att det är en relativt ny skola som hela tiden haft

hållbar utveckling som sin profil. Hållbar utveckling

och hållbart lärande finns som en röd tråd i samtliga

kurser på skolan och man stödjer sig på de politiska mål

som finns både för stadsdelen och för Malmö kommun.

Därefter presenterades hur man hade arbetat med

en rad olika områden och i samband med detta drogs

också linjer till vad som står i Lgr 11, främst gällande

frågor för hållbar utveckling.

De olika områden som presenterades var: Samhörig-

het och tolerans, Hälsa och livsstil, Miljö- och matråd,

Skolgård och utomhuspedagogik, Demokrati; miljö-

och matråd och Ämnesövergripande lärande.

SVÅRT MED TID
Dora Sallnäs diskuterade därefter utmaningarna i arbe-

tet med lärande för hållbar utveckling. Man har svårt

att få ihop tid till planering av ett ämnesövergripande

arbetssätt för eleverna i de högre åldrarna. Det här pro-

blemet var det många av de övriga deltagarna i grup-

pen som också gav uttryck för. Man beskrev schema-

tekniska svårigheter för att få ihop längre arbetssjok för

eleverna,men framförallt beskrev man hur det saknades

tid att samplanera. Man efterlyste mer framsynta och

förstående skolledare och mer luft i schemat för att

kunna arbeta tillsammans och poängterade rektors an-

svar ”att uppfatta en större helhet”.

En lärare beskrev hur hela hennes enhet hade ut-

bildats inom entreprenöriellt lärande och hur detta ar-

bete sedan gick i stå på grund av för liten planeringstid.

Man drog också paralleller till de många skrivningar om

elevansvar och elevmedverkande som finns i den nya

läroplanen, och gruppen kopplade ihop många förmå-

gor som benämns entreprenöriella med de kunskaper

som ges vid arbete med lärande för hållbar utveckling.

Andra svårigheter som beskrevs var hur man skulle

komma runt uppbyggnaden av läroplanen, där del 1

och 2 ska vara centrala och vägledande för all under-

visning, men där det ofta är så att de ämnesspecifika

kursplanerna ofta får högre dignitet. Det här problemet

riskerar att accentueras när det centrala innehållet nu är

utskrivet ännu tydligare, och av en del pedagoger upp-

fattas som en lista av vad som ska hinnas med.

FOKUS PÅ MÅL
Med ordentligt med planeringstid vill pedagogerna

komma så väl förberedda som möjligt. Med de egna

målen tydligt i fokus, kan man släppa in eleverna i allt

högre grad och därigenom utveckla skolan och ämnena

tillsammans. I viss mån står lärarnas planering och ele-

vernas process/delaktighet i ett motsatsförhållande.

Man måste våga släppa in eleverna, visa vilka riktlin-

jer det är som gäller och bryta ner målen till konkreta

begripliga enheter.

Janina Lundell
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WORKSHOP 7
Skola: Karlfeldtsgymnasiet i Avesta kommun.
Rubrik: Socialt entreprenörskap i Humanistisk och
Samhällsvetenskaplig fördjupning – hur sätter vi igång?

Kontakt:Maria Vogel, maria.vogel@edu.avesta.se
Beskrivning: I Avesta kommun finns det 13 st grund-
skolor och en friskola och så Karlfeldtgymnasiet. På sko-

lan finns i dagsläget 14 program men med GY11 så

planerar de för att utöka till 19 program om sökande

finns. Avesta är en gammal bruksort i södra Dalarna

med cirka 22 000 invånare och är en förhållandevis

liten Problematiken i Avesta är att många elever söker

till närliggande kommuner med gymnasieskolor så

fokus ligger på att få elever att stanna kvar och söka till

deras skola.

Redan under åk 1 startar det egentliga elevarbetet

genom infärgning av Hållbar utveckling och Entrepre-

nörskap i våra gymnasiegemensamma ämnen. Vi avser

att starta höstterminen med Tema Mat.

För att möjliggöra samarbete mellan ämnena önskas

att från och med hösten schemalägga konferenstid inom

den reglerade arbetstiden.

PROJEKT FÖR SAMHÄLLSNYTTA
Den röda tråden ska vara hållbar utveckling och entre-

prenörskap och där man inom hållbar utveckling hittar

ekologiska frågor, ekonomiska frågor och sociala frågor

och inom entreprenörskap de entreprenöriella kompe-

tenserna. Utmaningarna som skolan ser är att kunna få

eleverna att jobba i globala och lokala projekt. Tanken

är att eleverna ska kunna göra olika projekt för sam-

hällsnytta och välja vad de är intresserade av inom håll-

bar utveckling. Upplägget för kursen är att man läser

50p i åk 2 där man tränar entreprenöriella egenskaper

och 50p i åk 3 där man går från idé till handling.

Karlfeldtgymnasiet och även andra skolor upplever

att Samhällsvetenskapliga programmet har en genus-

problematik genom att det är flest tjejer som söker. En

skola berättade att deras globala profil har lockat fler

killar till samhällsvetenskapliga linjen. Bland fler av del-

tagarna lyftes frågan om studievägledarens roll i att väg-

leda och att det inte upplevs fungera tillfredställande.

BETYG OCH BEHÖRIGHET
Att införa socialt entreprenörskap gör att man behöver

titta på vilka resurser man har och vilka lärare som kan

sätta betyg och även anpassa med anledning av infö-

randet av lärarlegitimationer. Vem är behörig att sätta

betyg i entreprenörskap, bara företagsekonomi läraren?

Globala Gymnasiet, Göteborg berättade om att de har

global profil på sitt Samhällsprogram och de jobbar

varje läsår med ett större projekt som är ämnesöver-

skridande. Det nuvarande projektet är ”Klimat och håll-

bar statsutveckling”. Projektet redovisas och betygsätts

genom att eleverna för loggbok och de har även en

handläggare som ställer frågor och vägleder. Eleverna

ska skapa en ”vikskärm” som de redovisar muntligt och

även skriftligt. Efter projektet har de även ett reflek-

tionsprov där de på max tre sidor skriver ner sina re-

flektioner.

UNGA SOCIALA ENTREPRENÖRER
Anne Isberg som är en av initiativtagarna för Unga

Sociala Entreprenörer berättade om sin organisation.

(www.ungasocialaentreprenorer.se).

Alla deltagare i denna workshop var eniga om att

skriften om styrdokumenten inspirerar och ger möjlig-

heter till samarbeten över ämnen. Socialt entreprenör-

skap kan bedrivas inom kurserna Entreprenörskap 100

poäng och Entreprenörskap och företagande 100 poäng.

Socialt entreprenörskap kan även bedrivas i andra kur-

ser eller i gymnasiearbetet, som är ett krav för att få en

examen på programmet.

Följande ämnen kan kopplas till socialt entreprenör-

skap: samhällskunskap, humanistisk och samhällsveten-

skaplig fördjupning, svenska, företagsekonomi, ledar-

skap och organisation, hållbart samhälle, hantverks-

kunskap, psykologi, geografi, naturkunskap, retorik med

flera.

Therese Hadland
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WORKSHOP 8
Skola: Hagagymnasiet i Norrköpings kommun.
Rubrik: Hållbar utveckling – tvärvetenskapliga
metoder.

Kontakt: Josefine Selberg,
josefine.selberg@edu.norrkoping.se och

Elisabet Göland elisabet.goland@edu.norrkoping.se

Beskrivning: Global Profil på Hagagymnasiet i Norr-
köping har sedan 2005 arbetat tvärvetenskapligt kring

lärande för Global hållbar utveckling. Skolan arbetar i

tematiska projekt med upplevelsebaserade metoder

såsom simuleringar, rollspel och fältstudier samt har

haft möjlighet att förlägga en del av kurserna som fält-

studier i ett utomeuropeiskt land: Indien och Gambia.

Utbildningen sker tematiskt utifrån mål i olika kurser

och eleverna kommer från olika program, både yrkes-

förberedande och studieförberedande program.

BESTÅENDE KUNSKAPER
Undervisningen bygger på bl a Vygotskijs och Deweys

teorier. Det handlar om att uppleva, diskutera och lära.

Eleverna får lära sig självvalidering av kompetenser

samt tillämpar djupinlärning utifrån olika perspektiv.

Många elever uppger att de härmed fått djupare och

mer bestående kunskaper och att studiearbetet varit sti-

mulerande.

Skolan står nu inför en rad utmaningar: Hur formar

vi en hållbar undervisning med de nya examensmålen

och ämnesplanerna? Hur kan vi arbeta med möten över

ämnesgränser och programgränser?

GISSA RÄTT
Varje workshopdeltagare fick i uppdrag att på ett A4-

ark skriva sitt namn, sin skola samt tre aktiviteter, som

berör hållbar utveckling. En aktivitet skall vara sann, de

andra två påhittade eller önskvärda. Därefter var det

mingel där ens ”motpart” fick gissa vilket alternativ som

var sant och göra egna noteringar om detta.

Efter en stund återsamlades alla i en stor ring och var

och en fick nu berätta kort om sig själv och avslöja vil-

ken aktivitet som var sann. Övriga fick bocka av hur

många ”rätt” de hade gissat. En annorlunda, mer le-

vande och lustfylld presentation, som ledde till många

nya idéer och tankar, tyckte många.

ÖVNING OM EXAMENSMÅLEN
Workshopdeltagarna delades sedan upp i mindre grup-

per. Varje grupp erhöll tre lappar. På varje lapp citera-

des ett examensmål med anknytning till hållbar ut-

veckling. Det framgick inte ur vilket program respek-

tive mål hade tagits.

Varje grupp fick i uppdrag att utifrån dessa exa-

mensmål utforma ett gemensamt konkret arbete, en ar-

betsövning, en lektion eller ett tema, för att uppnå an-

givna examensmål. Resultatet dokumenterades skriftligt,

varefter varje grupp fick göra en muntlig presentation

för storgruppen med åtföljande frågor och diskussion.

Det visade sig att många utmärkta förslag på ge-

mensamma konkreta aktiviteter presenterades, trots att

det framgick att alla examensmål var hämtade från

olika program. Slutsats: Det borde således vara fullt

möjligt att arbeta över programgränser även med de

nya examensmålen.

TESTA SIMULERINGSÖVNINGAR
Workshopdeltagarna fick också testa några simulerings-

övningar som passar lärande för hållbar utveckling.Del-

tagarna var överens om nyttan och nöjet med sådana

simuleringsövningar för att förstå hur man själv kan

känna och reagera och att det finns många andra per-

spektiv att försöka förstå och beakta. Fler simulerings-

övningar kan beställas via www.simnet.se.

Hans Forsberg
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WORKSHOP 9
Skola: Rosendalsgymnasiet i Uppsala kommun.
Rubrik: Långt borta och nära, hållbarhetsperspektivet i
undervisningen på Rosendalsgymnasiet.

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

Beskrivning: Rosendalsgymnasiet i Uppsala presente-
rade sitt internationella program SMIP, en inriktning på

samhällsvetenskapliga programmet med fördjupning i

globala frågor och hållbar utveckling.

Det är en kommunal skola med 700 elever, varav 60

procent har akademiska föräldrar. Generellt sett har

skolan väldigt ambitiösa elever. Närheten till Uppsala

universitet och lantbruksuniversitet ger också möjlig-

heter till att kunna samarbeta med högre utbildnings-

institutioner. Kännetecknande för programmet är att

lektioner i hållbar utveckling och globala frågor genom-

syrar flera ämnen parallellt där man vill hitta synergier

i undervisningen.

ÄMNESÖVERGRIPANDE PROJEKT OCH FÄLTSTUDIE
I varje årskurs tar eleverna del av flera ämnesövergri-

pande projekt, ett exempel från årskurs ett är vatten-

projekt, där fokus under några veckors tid är på hur

vattenförsörjning ser ut i världen, påverkan på miljö etc.

Som avslutning på samtliga projekt får eleverna redo-

visa sin fördjupning inom ett visst ämne inom ramen

för projektet.

Under tredje året får eleverna göra en fältstudie i ett

utvecklingsland. Som förberedelse för fältstudier läser

de utvecklingsstudier, internationella relationer, inter-

nationell ekonomi, svenska, engelska, historia och sam-

hällsvetenskap. Finansiering av fältstudierna sker via

kommunen.

SKOLAN FÖRBEREDER FÖR FRAMTIDEN
Presentationen av Rosendalsgymnasiet visar på hur lär-

andet om hållbar utveckling kan genomsyra fler ämnen

parallellt och visar på hur skolan förbereder elever inför

framtiden oavsett vad de väljer att göra efter studie-

tiden. Vidare visar presentationen en tydlig koppling

mellan ökat intresse för globala frågor efter studierna.

Något som redan nu väl motsvarar förväntningarna som

uppställs i styrdokumenten i lärande för hållbar ut-

veckling.

ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR
I och med gymnasiereformen kommer skolans förut-

sättningar att förändras. Rosendalsgymnasiet vill dock

behålla denna internationella inriktning och undervis-

ningen kommer därför att få finnas kvar men kommer

istället att integreras i andra ämnen.Utmaningen i detta

blir att behålla upplägget och att ordna kring finansie-

ring. Under workshopen diskuterades hur reformen

kommer att påverka skolorna och program som redan

har inriktning på globala frågor.

UNDVIKA ”VI & DOM MENTALITET”
Som en del av SMIP:s fältstudie får eleverna göra en

egen analys när de har kommit hem.Ganska ofta kom-

mer eleverna in i en svacka efteråt. Det är lätt att bli

intellektuell som lärare, varför det är viktigt att låta ele-

verna få känna som de gör.

Hur gör man för att gå vidare? Man måste bana elev-

erna väg och inte utsätta dem för det allra jobbigaste

under själva resan.Vidare är det viktigt att ge eleverna

de positiva drivkrafterna, att de får träffa människor

som inger hopp. Vi är själva en del av problemen, var-

för det är viktigt att eleverna får ett möte och att inte

bygga en ”vi & dom mentalitet”.

Anna Werner
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WORKSHOP 10
Skola:Cybergymnasiet – Odenplan (söder) i Stockholm.
Rubrik: Lärande för hållbar utveckling enligt Gy11
handlar om ”HUR” – inte ”VAD”.

Kontakt:Mattias Odhner Larsson,
mattias.odhner.larsson@odenplan.cybergymnasiet.se

Beskrivning: Workshopen fokuserade främst på de
möjligheter en ny agenda ger skolor som vill förändra

sitt sätt att organisera undervisning. Cybergymnasiets

mål är att våga släppa kontrollen över arbetslagen så att

de i så hög grad sommöjligt blir självgående lärargrupper

med fokus att nå examensmålen för eleverna. Lärarna

skall för att nå dit formulera sig själva, schemalägga sig

själva och hantera sin egen budget. Skolledarens roll i

detta arbete är avgörande.

Den allmänna uppfattningen är att pedagoger har för

lite tid i skolan. ”Man har den tid man har, men man

kan ju använda den på olika sätt”, menar Mattias

Odhner. Han säger vidare att det är viktigt att ha tids-

tålamod när man "ställer om", att låta dalar och toppar

passera.

IDEAL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL
Några grundläggande frågor och ideal som Cybergym-

nasiets personal utmanas att förhålla sig till:

• Hur väcker man intresse hos medarbetare?

• Hur bidrar skolan till framtidens entreprenörer som är

villiga att efter skolan använda sina kunskaper och er-

farenheter?

• Lärande för hållbar utveckling handlar om att äga och

bidra till sin egen lärprocess.

• Lärandets betydelse för resultatet borde prioriteras

framför ämnesplaner och kursplaner.

• Relationen till eleverna är viktig, man måste veta vad

eleven TÄNKER.

MERVÄRDE I INTERNATIONELLT UTBYTE
Cybergymnasiet visade på några tydliga exempel på hur

dels enstaka kurser kan förläggas i sammanhängande

block och hur ämnesövergripande arbete ger arbetet

högre kvalitet i form av tillräckligt med tid för elever

och lärare att greppa komplexa fenomen och skeenden.

Genom internationellt utbyte kommer man åt mer-

värden i undervisningen. Ämnesövergripande samar-

bete i en annan kultur upplevs av pedagoger som en

styrka vid bedömning av elevers måluppfyllelse.

NÅGRA AV CYBERGYMNASIETS STRATEGIER:
•Att skapa en gruppdynamik bland elever och personal

somman är trygg med, där varje individ förväntas bidra.

• Att skapa plattformar och arenor för eleverna där de

kan bidra till det lokala samhällets utveckling.

• Lärande för hållbar utveckling måste utgå från indi-

viden.

• Byt kontext för att få nya insikter.

WORKSHOPSDELTAGARNAS FÖRSLAG:
• Bygg på kultur snarare än på struktur med eleverna,

"Så här gör vi på den här skolan".

• Pedagogerna själva måste vara tydliga förebilder.

• Möt eleverna där de är i det som är viktigt för dem,

utgå från ex dataspelen, eller modet.

• Ta det absolut inte lugnt, elever lever i en värld där de

är vana vid interaktion.

• Engagemang och lust är viktiga faktorer at ta hänsyn

till.

• Bygg gruppdynamik på trygghet och utmaningar.

• Låt entreprenöriellt lärande bli ett sätt att förhålla sig

till undervisningen, ge inte upp utan lär elever ett nytt

kreativt och innovativt sätt att lära.

Deltagarna i workshopen tror bedömningsformer är

något eleverna väger in i sina gymnasieval. De som har

lätt för att traditionellt uttrycka sig i skriftliga bedöm-

ningsformer väljer det gymnasium som tillämpar den

bedömningsformen för att toppa betygen.

För att lyckas med omorganisation och implemen-

tering av det nya styrdokumentet är väl fungerande ar-

betslag är grunden. Att ge TID för pedagogiska forum

där fokus INTE är på elevers sociala situation.Den största

framgångsfaktorn till en elevs prestation i skolan är ofta

pedagogens engagemang.

Anna Mogren
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WORKSHOP 11
Skola: Globala gymnasiet i Stockholm stad.
Rubrik: Ämnesövergripande projektundervisning på
gymnasiet – en framgångsrik metod att arbeta med lä-

rande för hållbar utveckling.

Kontakt: Lars Benon, lars.benon@stockholm.se
Beskrivning:Workshopen innehöll goda exempel på
hur man kan arbeta i tvärvetenskapliga ämnesövergrip-

ande projekt med hållbar utveckling. Globala gymna-

siet visade möjliga sätt att arbeta med hållbar ut-

veckling inom ramen för gymnasiets kursplaner inom

samhällsprogrammet, naturvetarprogrammet och este-

tiska programmet.

FÖRBEREDAS FÖR JOBB SOM INTE FINNS
Globala gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med

3 program. Profilen är att man jobbar i projekt. Elev-

erna har varsin dator. Eleverna ska känna till hållbar-

hetsbegreppet och jordens utmaningar. Eleverna ska

förberedas att jobba med yrken som ännu inte finns,

kunna hantera problem som vi inte kan förutse och

hantera teknik som ännu inte utvecklats. Skolan måste

hantera så mycket mer kunskaper än klassisk skolkun-

skap som räkna, läsa, skriva.

Man lägger tyngdpunkt på sammanhang och syfte

och jobbar med mål och uppdrag. Eleverna jobbar med

processhandleding och att synliggöra roller. Rollerna ut-

formas för att få projekten att fungera. Man arbetar

med formativ bedömning kontinuerligt i projektet,men

innehåller även summativ bedömning i de olika äm-

nena. Eleverna för loggböcker.

LÄSÅR PÅ FEM PERIODER
Eleverna gör 5 projekt per år – cirka 40 procent av skol-

året.Många elever tycker att det är arbetsamt men läro-

rikt med projektarbeten,men det ger ofta utdelning i år

3. Eleverna är delaktiga i planering av projekt. Eleverna

ska göra något av sina projekt, gå ut och ställa frågor till

politiker osv.

Planering av undervisning sker på arbetslagsnivå.Det

finns tre arbetslag, ett per program.Man har flera kurser

som lärare och äger programmet. Planering sker i juni

inför nästa läsår. Läsåret är indelat i fem perioder, ett

för varje projekt. I dokumentet står det hur många

poäng som används till projektet. Man har oftast

samma examinationsuppgift för alla ämnen men man

betraktar demmed sina ämnesglasögon i bedömningen.

Kursansvarig i respektive ämne väljer ut vilka mål som

är lämpliga att ha med i projektet och vad man vill

lägga utanför.

VALFRIHETEN MINSKAT
Globala gymnasiet har sett att de kan fortsätta arbeta

med de stora framtidsfrågorna även med de nya kurs-

planerna. Man kommer att se över planeringar och se

att de stämmer överens med de nya kursplanerna. Skill-

naden är att det finns lite mer stoff. Specialiseringskur-

serna går att använda till projektmodellen. Valfriheten

har minskat något, vilket kan leda till att det blir färre

projekt.Men man tror att man kommer att kunna fort-

sätta jobba med projekten, kanske till och med i större

utsträckning trots att kravet på att fler nationella kurser

finns med. I samhällskunskapen har målen blivit tydli-

gare, vilket är positivt.

På yrkesprogrammen har man dragit ner tiden och

behållit mycket faktainnehåll och hoppat över mycket

av diskussionsmöjligheterna i kurserna, det är inte en

bra väg att gå.

Katarina Deneberg
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WORKSHOP 12
Skola: Young Business Creatives (YBC) i Nacka
kommun.

Rubrik: Grönt entreprenörskap i en sammankopplad
värld.

Kontakt:Daniel Lundqvist, daniel.lundqvist@nacka.se
Beskrivning: Kärnan i presentationen sammanfattades
i inledningen av Daniel Lundqvist:

”Avståndet mellan vad vi kan göra idag och vad vi

faktiskt gör är gigantiskt”. Sverige är igen världens mest

uppkopplade land. Vi har också ett av världens mest

öppna styrsystem inom skolan.Vi har världens bästa infra-

struktur. När vi pratar om de behov som världen har

och de utmaningar som vi står inför BORDE vi leda ut-

vecklingen. Skoldebatten som råder just nu kritiserades:

”Vi diskuterar hur vi ska få den gamla skolan att fungera

istället för att se vad vi kan göra med våra fantastiska

möjligheter!”

DET GÄLLER ATT VÅGA
YBC startades av Nacka Kommun som en nyskapande

skola i samråd med näringsliv och samhället runtom-

kring. Vad kan en skola vara? En fråga som inte besva-

ras utan bearbetas varje dag.

Den stora utmaningen är hur vi lärare uppfattar oss

själva och vår roll. Vi utmanar hur skolan ser ut och

organiseras. Möjligheterna att arbeta kreativt är stora.

Det gäller bara att våga. Vissa lärare och vissa kurser

deltar i ämnesövergripande projekt. Eleverna uppskattar

detta arbete.De får själva välja vilka mål ur en kurs som

de väljer att fokusera på i ett projekt. Stora möjligheter

även här. Ställer nya krav på lärare och elever men inte

större krav än traditionell skola. Alla får tillgång till den

nya tekniken samtidigt, lärare och elever.Hierarkier för-

svinner och alla befinner sig i lärande.

NY TEKNIK GER MÖJLIGHETER
Alla elever har egen hemsida som beskriver dem själva

och deras tankar.Det är bra om världen får veta hur elev-

erna tänker. Det finns bra verktyg att lära sig på andra

ställen än i skolan. Viktigt att titta på ALL tillgänglig

dokumentation när man bedömer elevernas resultat.

Den nya tekniken ger lärare möjlighet att följa eleverna

på nya sätt. Inte bara mäta hur bra eleverna kommer

ihåg vår undervisning.

Med lärare som ser att lärande även sker utanför

klassrummet går det att tänka nytt och kreativt kring

undervisningen.Viktigt att eleverna ser till att visa vad

de lärt sig och att lärarna kontinuerligt ser till att få in

underlag. YBC har inte mer skolpeng än andra skolor i

kommunen. Det handlar om prioriteringar. Alla elever

har egen MacBook och tillgång till annan modern tek-

nik. YBC använder sig av Google Apps för att göra sin

plattform och Google sites för alla arbeten. Bra att ha

om datorn kraschar. Det finns även en kurssite som är

helt delad med lärarna.Man väljer själv hur många och

vilka man delar med.

ELEVPROJEKTE GREEN DAY PRESENTERAS
AV ELEVERNA
Uppgift: Ni ska förändra något som ni stört er på. Pro-
jekt ”Dom kallar oss slackers”.

Koldioxidbantarfamiljen.

Eleverna ville göra en miljödag på nytt sätt.

Mål finns inom de ämnen som deltog i projektet.

Eleverna väljer mål och dessa utvärderas kontinuerligt

med handledningssamtal. Det gäller att ta ansvar.

VAD KLARAR OLIKA ELEVER?
Den avslutande diskussionen kom att handla om hur

olika elever klarar av den projektinriktade undervis-

ningsformen. Flickor mer framgångsrika samtidigt som

de lider av stress. Pojkar mer uttråkade och svårmoti-

verade. Diskussion kring hur skolan kan göra detta

bättre. Det är viktigt att stanna upp och lägga in det i

planeringen av undervisningen.

Malin Tengdahl
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Produktion: JG Media 21

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången utbildning har

fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveck-

ling samt förmåga att omsätta kunskaper i praktisk handling, som leder till

en hållbar utveckling.

I en alltmer gränsöverskridande värld utmanar väpnade konflikter, miljö-

förstöring och fattigdom alla världens länder. Den snabba förändringen ställer

nya krav och i internationella deklarationer betonas utbildningens avgörande

betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Förskolan och skolan står i fokus, och nu med nya läroplaner, kursplaner,

examensmål och ämnesplaner från och med läsåret 2011. I en förändrad

skola ska elever, med utgångspunkt från de nya styrdokumenten, lära om

bärande aspekter i hållbar utveckling, såväl ekologiska, ekonomiska som

sociala. I den här skriften redovisas vad som kännetecknar hållbar utveck-

ling och hur skolans nya styrdokument, i de olika skolformerna, förhåller sig

till detta lärande.

Skriften har tagits fram med stöd från Sida. Sida har inte deltagit i pro-

duktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens. Texten är författad av

Peder Sandahl.


