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Sida 2

Beskriv med ett ord vad du 
tänker på när du hör 

hållbar utveckling
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Sida 3

Globala målen för 
hållbar utveckling Agenda 2030

Sida 4

Komplexa problem…..
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Sida 5

Komplext problem

Sida 6

Utfiskning av världshaven - Vilket ämne?

Samhälls‐
kunskap

Biolog
i Svenska

Geograf
i

Hem & 
konsument
kunskap
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Kursplaner
BIOLOGI

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

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk 
mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt

• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden 
mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med 
regionala eller globala ekosystem. 

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Sida 8

Kursplaner

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

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, 
hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.

• Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors 
levnadsvillkor.

Geografi
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Sida 9

Kursplaner
Hem & 
konsument
kunskap

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

 Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar 
miljö och hälsa. 

 Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa. 

Sida 10

Kursplaner 
Samhälls‐
kunskap

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

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och 
naturresurser.

• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.

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

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur 
man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut
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Sida 11

Kursplaner

Svenska

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas 
syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 
teaterföreställningar och webbtexter.

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag 
av argumentation

Sida 12

Förståelse av problemet

Samhälls‐
kunskap

Biologi

Svenska
Geografi

Hem & 
konsument
kunskap
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Sida 13

Varför, för vem och hur ?

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 14

Gymnasie- och programövergripande 
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
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Sida 15

Ämnesövergripande arbete
biologi
fysik
kemi
geografi
hem‐ och 
konsumentkunsk
ap
historia
religionskunskap
samhällskunskap
slöjd
teknik

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
svenska
bild 
matematik

Sida 16

Hållbar utveckling i gymnasieskolans ämnen och 
kurser

Gymnasie-
gemensamma
ämnen

historia
religionskunskap
samhällskunskap
naturkunskap
svenska

matematik 

Program-
gemensamma, 

inriktnings-
gemensamma 

och
program
fördjupnings

ämnen och kurser 
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Sida 17

Lärportalen https://larportalen.skolverket.se

Sida 18

Ämnesövergripande modul
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Sida 19

Sida 20

Kollegialt lärande
• analyserar och utvärderar

• diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor

• lyfter problem och svårigheter 

• granskar kritiskt
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Sida 21

Modulens uppbyggnad

Sida 22

Kollegialt lärande
Moment A

Individuell förberedelse
Moment B

Kollegialt samtal med handledare

Moment C
Genomförande av lektion/aktivitet

Moment D
Reflektion med handledare
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Sida 23

Innehåll i modulen

Bedömning (fördjupning del 1)

Handledarguide Hållbar utveckling 

Sida 24

Målsättning med modulen

Empiriska
Världens tillstånd

Naturvetenskaplig
&

Samhällsvetenskaplig 
kunskap 

Normativa
Hur vi vill att vår 
värld ska se ut och 

vad vi bör göra för att 
nå dit.

Etiska, demokratiska och 
politiska frågor

Kreativa
Vad vi kan göra

fantasi och 
innovation

Utveckla undervisningen i LHU utifrån 3 perspektiv
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Sida 25

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 26

Didaktiska perspektiv på 
lärande för hållbar 
utveckling

• Varför behövs en undervisning för 
hållbar utveckling?

• Vad ska undervisningen innehålla 

• Hur ska den organiseras?
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Sida 27

Komplexa problem

Sida 28

Komplexa problem

Energisystem 
och klimat

Etik och 
moral

Argumentation 
och retorik

Intresse‐
konflikter och 

politik
Medielogik

Naturvetenskaplig 
kunskap

27

28



2019‐06‐05

15

Sida 29

Att organisera för ämnesövergripande arbete 

Sida 30

Demokratiska pedagogiska 
undervisningsformer.
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Sida 31

Representationer –
Hur ser vi på världen

Sida 32

Hållbar utveckling – vem är och bör vara 
ansvarig?
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Sida 33

Holistisk undervisning Pluralistisk undervisning

Intressekonflikter

Handlingskompetens

Sida 34

Kreativitet och hållbar utveckling

Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa problem. Eleverna 
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 
samt utveckla sin förmåga att arbeta 
såväl självständigt som tillsammans med 
andra.

Läroplanens första del
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Sida 35

Globala målen för hållbar utveckling 
Agenda 2030

Sida 36

Syfte:
Autentisk situation/exempel:
Övergripande fråga:

Tankeredskap för planering av 
innehåll 

Perspektiv Tvärvetenskap Etik

Tankeredskap för planering av 
undervisningsaktiviteter Vilka perspektiv kan ditt ämne bidra 

med i relation till ett visst innehåll?

Vilka ämneskunskaper, begrepp och metoder 
kan ditt ämne bidra med i relation till ett visst 
innehåll?

Vilka etiska dimensioner kan ditt 
ämne bidra med i relation till ett visst 
innehåll?

Deliberativa samtal
(Meningsskapande samtal mellan 
elever för att undersöka sakinnehåll 
och analysera värden)

Aktiviteter där elever diskuterar och 
argumenterar utifrån olika perspektiv 
(lokalt, nutid, framtid, globalt, individ, 
hälsa, ekonomi, osv)

Aktiviteter där elever diskuterar och 
argumenterar med stöd i ämneskunskaper och 
ämnesspecifika begrepp från olika 
ämnen/discipliner. 

Aktiviteter där elever diskuterar och 
argumenterar utifrån etiska utgångs‐
punkter. 

Initiativtagande och Agens
(Människors reella möjligheter att ta 
initiativ att påverka)

Aktiviteter där elever får ta egna 
initiativ utifrån olika perspektiv, ex 
skapa framtidsvisioner, agera som 
aktörer i rollspel.  

Aktiviteter där elever kan driva frågor 
baserade på fördjupade ämneskunskaper och 
använda metoder från olika ämnen som grund 
för att driva och agera i en fråga.

Aktiviteter där elever får agera och ta 
initiativ i en etisk fråga, ex delta i 
rollspel, debatter, simuleringar. 

Kreativitet
(Nyskapande och innovativa sätt att 
ifrågasätta och skapa lösningar.)

Aktiviteter där elever får visualisera 
olika perspektiv på en fråga, ett 
begrepp eller lösning och genom det 
ifrågasätta.  

Aktiviteter där elever får kombinera 
ämneskunskaper på nya sätt för att komma på 
lösningar eller sätt att 
kommunicera/informera nya grupper av 
människor.  

Aktiviteter där elever får möjlighet 
att producera poddar, filmer, radio, 
bilder osv för att visualisera etiska 
dimensioner i en fråga. 

Kritisk reflektion
(Förhålla sig kritisk till normer, fakta, 
ideologier, strukturer mm)

Aktiviteter där elever får kritiskt 
granska eller reflektera kring en fråga 
utifrån fler perspektiv. 

Aktiviteter där elever använder 
ämneskunskaper för att kritiskt belysa en fråga 
eller pröva en fråga/lösning metodiskt. 

Aktiviteter där elever får ställa sig 
kritiska till en fråga utifrån olika 
etiska perspektiv. 
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Sida 37

Exempel på ämnesövergripande arbete

Sida 38

En uppgift – bedöms ur olika ämnens perspektiv

• Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för 
välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och 
natur vägs in. (geografi)

• Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik (fy), miljö, hälsa (bi ke)och samhälle och 
skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt 
beskriver några tänkbara konsekvenser. (biologi, fysik, kemi)

• Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat 
ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.  (svenska)

• Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval 
och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling 
(Hemkunskap)
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Sida 39

En uppgift kan bedömas ur olika ämnens perspektiv

• Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar 
eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge 
välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras 
ståndpunkter.(Samhällskunskap 1, kunskapskrav C)

• Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån 
exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade 
argument för dessa. (Naturkunskap 1, kunskapskrav C)

• Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på 
ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss 
säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är 
ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss 
åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som 
stöder och tydliggör den muntliga framställningen. (Svenska 1, kunskapskrav C)

Sida 40

Bedömning
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Sida 41

Skolverkets bedömningsstöd i Nk och 
lektionssekvenser

Sida 42

Hela skolan för hållbar utveckling (del 8)
Framtidsverkstaden - förändringsarbete i arbetslaget 

1. Kritikfasen:  Beskriv hinder

2. Fantasifasen: Beskriv möjligheter

3. Förankringsfasen: Prioritera, planera och fördela roller 

4. Uppföljningsfasen: Utvärdera och analysera 
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Sida 43

Framtidsverkstad i Karlstad

Sida 44

Vad säger eleverna?

43
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Sida 45

Frågor ?

45


