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Internationalisering på hemmaplan
- lärande för hållbar utveckling

Bildyta



Den globala skolan – en del av Universitets- och högskolerådet (UHR)



4:7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper 
och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, 
genom

•utbildning för hållbar utveckling

•hållbara livsstilar

•mänskliga rättigheter

•jämställdhet

•främjande av en kultur av fred och icke-våld

•globalt medborgarskap samt

•värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till 
hållbar utveckling.



Var?
•Mälardalens högskola
• Stockholms universitet 
• Linköpings universitet
• Uppsala universitet
• Kungliga musikhögskolan
• Konstfack
• Södertörns högskola
• Högskolan Dalarna
• Högskolan Gävle

Och våra kollegor i Syd, Väst och Nord…

• Förberedelseseminarier för 
studenter som gör MFS, Erasmus  
och VFU utomlands
• Seminarier om globala målen för 

hållbar utveckling
• Tematiska seminarier; 

ämnesintegration, klimat, 
digitalisering, källkritik, hållbar 
konsumtion, ojämlikhet etc
• Seminarier tillsammans med 

andra aktörer som t.ex PLAN, 
WWF, Teskedsordern, Gapminder

Vad? 



“En förmåga, baserad 
på kritiskt tänkande 
att tillsammans med 
andra människor ta 
ansvar och agera för 
en bättre värld” 
(Schnack, 2000) 

Läs mer: https://www.wwf.se/utbildning/larare/

https://www.wwf.se/utbildning/larare/


Ekologiskt, ekonomiskt, socialt, lokalt och globalt, nutid och framtid. 

• Vilka perspektiv på hållbar utveckling kom fram i era samtal? 
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Tydlig koppling till skolämnen

Ämnesövergripande samarbeten

Processer och framtidsbilder

Lokala och globala perspektiv

Olika handlingsalternativ

Många aktörer

Globala målen - ett didaktiskt verktyg 



Instruktioner
Börja med att välja 8 mål som ni tycker är viktigast 
och placera dem i rutorna längst ner. (ingen 
ordning)

Steg 1: Flytta målen längs de röda linjerna så att de 
hamnar i de rektangulära rutorna. 

Steg 2: Samtala kring vilket mål av de som är i 
samma ruta som är viktigast. Det mål som ni anser 
vara mest prioriterat/viktigast flyttas till vänster i 
rutan. Upprepa för varje ruta. 

Steg 3: Flytta målen längs de röda linjerna till nya 
rektanglar. 

Steg 4: Upprepa steg 2

Fortsätt tills alla mål har hamnat överst i de åtta 
fyrkanterna. 



Minska ojämlikheten inom och mellan länder



Sveriges utmaningar  i förhållande till målen i Agenda 2030
1) Ojämlikheten på det ekonomiska området minskar inte. 
Samma sak gäller ojämlikhet när det handlar om hälsa, 
boende och våldsutsatthet. Ojämlikheter mellan grupper 
ökar på några områden. 

2) Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella 
miljömålen ska kunna uppnås. 

3) Våld och kränkningar minskar inte. Fler unga utsätts för 
mobbning

SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019



Viktiga principer i Agenda 2030
• Agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig 

till alla världens länder, och att alla länder bär ett 
gemensamt ansvar för dess genomförande.
•Målen är integrerade och odelbara. Det betyder att 

inget mål kan nås på bekostnad av ett annat –
och framgång krävs inom alla områden för att målen ska 
kunna uppnås.
• Ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras 

med särskild hänsyn till de människor och samhällen 
som har sämst förutsättningar.



Ingen ska lämnas utanför
Uppgift:
• Läs mer om det mål som hamnade som nummer 1 i 

din rangordning. Mål och delmål finns beskrivna på: 
https://www.globalamalen.se/

• På vilket sätt syns principen ”Ingen ska lämnas 
utanför”?  (Vem riskerar att hamna utanför och vad 
behöver göras för att principen ska bli verklighet?)

Ingen ska lämnas 
utanför.
Agendan måste 
genomföras med 
särskild hänsyn till 
de människor och 
samhällen som har 
sämst förutsättningar.

https://www.globalamalen.se/


Fundera individuellt och gå sedan en runda

• Vilken är din käraste ägodel?
• Saker jag drömmer om att ha
• Nästa sak jag planerar att köpa
• Vad har du på dina väggar? 



Dollarstreet

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix


Den globala skolan, UHR

Karolina.sandahl@denglobalaskolan.se
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