
Lärande för hållbar utveckling  

Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial



Skolverkets sida om Agenda 2030, utbildning och hållbar utveckling 

Webbsidor om Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan.

Moduler i hållbar utveckling för lärare (7-9, Gy) (1-6 publiceras 2021)

Webbkurs i utomhusdidaktik  för lärare i förskoleklass och på fritidshem.

Utmärkelsen skola för hållbar utveckling

Skolverkets resurser inom lärande 
för hållbar utveckling



Modul Leda förändring för huvudman och skolledare

Kvalitetsverkstaden

Processtöd för förändringsarbete    
och kvalitetsarbete



Globala målen för hållbar utveckling 
Agenda 2030



Moduler i lärande för hållbar utveckling  
Didaktiskt raster

• demokratiska arbetssätt

• kritiska förhållningssätt

• ämnesövergripande

• kreativa lärandemiljöer

• mångfald av pedagogiska metoder

• elevers delaktighet och inflytande 



Ämnesövergripande förhållningssätt

Samhälls-
kunskapBiologi

Svenska
Geografi

Hem & 
konsument
kunskap



Skolverkets webbsida om Agenda 2030
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Skolverkets webbsida om Agenda 2030

Mål 4

Styrdokuments-
kopplingar



Styrdokumentskopplingar



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

Styrdokumentskopplingar - Gy



Moduler 
Hållbar utveckling



Sida 12

Modulen Hållbar utveckling (åk 7-9)

del 1. Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling
del 2. Hur representerar vi världen ?
del 3. Mottagande av kunskap och deltagande i förändring
del 4. Att undervisa i demokrati och pluralism
del 5. Individ, ansvar och politik
del 6. Kreativitet för hållbar utveckling
del 7. Konsekvenser av handlande i en komplex värld.
del 8. Hela skolan för hållbar utveckling
del 9.Globala målen i undervisningen



Sida 13

Modulen  Hållbar utveckling (gy)

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 14

Didaktiska perspektiv på lärande för 
hållbar utveckling 

Vad Hur Varför?



Sida 15

Globala mål som 
didaktiska riktningsvisare



Sida 16

Värdekonflikter och 
kommunikativa utgångspunkter



Sida 17

Representationer



Sida 18

Demokratiska undervisningsformer
komplexitet, handlande och kreativitet.

Kritisk reflektion Deliberativa samtal KreativitetAgens



Sida 19

Komplexitet och handlande

Att förstå komplexiteten i att handla hållbart



Sida 20

Vem är och bör vara ansvarig?

En tankemodell för att analysera 
betydelsen av att olika frågor politiseras 
eller avpolitiseras.



Sida 21

Vem är och bör vara ansvarig?





Webbkursen utomhusdidaktik 
förskoleklass, fritidshem 



Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse (fsk)



Sida 25

mats.hansson2@skolverket.se




