
Lärande för hållbar 

utveckling med fokus 

på helhet 



Sida 2

Vilken hållbarhetsutmaning är mest 

aktuell för dig? 



Sida 3



Sida 4

Vetenskapen visar tydligt att 
vi står inför en helt ny 
berättelse om vår 
gemensamma framtid på 
jorden. Det är inte längre 
vulkanutbrott, jordskalv 
eller kontinentalplattornas 
förskjutningar som är de 
största krafterna för 
förändring på planeten. Det 
är Vi. Ingenting annat 
påverkar nu mer än 
människan. Det är 
vetenskapens viktigaste 
besked till mänskligheten

Johan Rockström 

Antropocen



Sida 5

Globala målen för hållbar utveckling 

Agenda 2030



Sida 6

Komplext problem



Sida 7

Utfiskning - vilket ämne?

Samhälls-
kunskap

Biologi
Svenska

Geografi

Hem & 
konsument
kunskap



Sida 8

Förståelse av problemet

Samhälls-
kunskapBiologi

Svenska
Geografi

Hem & 
konsument
kunskap



Sida 9

Vad säger styrdokumenten?

Grundskola - övergripande läroplansdelar

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet till:

• ämnesfördjupning, överblick och sammanhang
• att arbeta ämnesövergripande
• att kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med en snabb förändringstakt
• att kunna utveckla sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden 

och inse konsekvenserna av olika alternativ. 

Undervisningen ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att  skapa hållbar utveckling  

Läroplanens första och andra del

1. Skolans värdegrund och uppdrag

2. Övergripande mål och riktlinjer



Sida 10

Ämnesövergripande arbete

biologi
fysik
kemi
geografi
hem- och 
konsumentkunskap
historia
religionskunskap
samhällskunskap
slöjd
teknik

---------------
svenska
bild 
matematik



Sida 11

Gymnasiet - övergripande läroplansdelar

Läroplanens del 1
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling

Läroplanens examensmål gymnasiet (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

Läroplanens första och andra del samt examensmål

1. Skolans värdegrund och uppdrag

2. Övergripande mål och riktlinjer

3. Examensmål för de nationella programmen



Sida 12



Sida 13

Lärportalen
https://larportalen.skolverket.se



Sida 14

Utbildning och lärande 
för hållbar utveckling 
karakteriseras av:

• demokratiska arbetssätt

• kritiska förhållningssätt

• ämnesövergripande samarbeten

• kreativa lärandemiljöer

• mångfald av pedagogiska metoder

• delaktighet och inflytande från eleverna



Sida 15

Moduler om lärande för hållbar utveckling



Sida 16

Utbildning för hållbar utveckling

- en modul i åtta delar

del 1. Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling

del 2. Representation - hur ser vi på världen

del 3. Att genomleva demokrati

del 4. Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter

del 5. Politiskt eller individuellt ansvar

del 6. Komplexitet och handlande

del 7. Globala målen i undervisningen

del 8. Hela skolan för hållbar utveckling



Sida 17

Didaktiska perspektiv 

på lärande för hållbar 

utveckling

vad hur varför?



Sida 18

Globala mål som didaktiska 

riktningsvisare

Hur kan lärare förhålla sig till de Globala 

Målen och didaktiskt kan använda dem vid 

planering och genomförande av 

undervisning i olika ämnen och på olika 

program? 



Sida 19

Olika perspektiv

Etiska samtal

framtidsperspektiv viktigt



Sida 20

Representationer



Sida 21

Representationsexempel



Sida 22

Representationsexempel



Sida 23

Representationer 



Sida 24

Vad säger statistiken?
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Sida 25

Demokratiska pedagogiska 

undervisningsformer

Kritisk reflektion Deliberativa samtal KreativitetAgens



Sida 26

Värdekonflikter och kommunikativa
utgångspunkter

Konkreta arbetsmetoder för att 

kunna organisera ett kommunikativt 

klassrum kring värdefrågor



Sida 27

Komplexitet och handlande



Sida 28

Komplexitet och handlande

Att förstå komplexiteten i att handla hållbart



Sida 29

Vem är och bör vara ansvarig?

En tankemodell för att analysera 

betydelsen av att olika frågor politiseras 

eller avpolitiseras.



Sida 30

Vem är och bör vara ansvarig?

Vem bär ansvar för att minska plastavfallen i havet?
4 - hörn övning



Sida 31

Globala målen i undervisningen



Sida 32



Sida 33



Organisation 

som möjliggör en bra undervisning för hållbar utveckling





Sida 36

Modulen Leda förändring

→

→

→



Sida 37

Kvalitetsverkstaden

Stöd för det systematiska 
kvalitetsarbetet

– Processtöd

– Samsyn kring sätt att arbeta med 
det systematiska kvalitetsarbetet

– Dokumentation och 
kommunikation  



Sida 38

Resurser för kollegialt lärande i LHU

Processtöd för förändringsarbetet

Utomhusdidaktik (webkurs) för Pedagoger i förskola och fritidshem 

Hållbar utveckling (modul) för lärare i grundskola åk F-6 (under utveckling)

Hållbar utveckling (modul) för lärare i grundskola åk 7-9   

Hållbar utveckling (modul) för lärare i gymnasieskola

Kvalitetsverkstaden

Leda förändring




