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INLEDNING. Året är 2030 när du kliver in i 
staden. Du slås av att det är så tyst, förutom 
fåglar som kvittrar och ett svagt surrande från 
elektriska fordon. De flesta människor du ser 
går eller cyklar.  Skolor, förskolor och  butiker 
är integrerade i bostadsbebyggelsen. Det 
finns gott om fritidsaktiviteter och platser att 
 träffas på för alla åldrar och intressen. Uppe på 

 matbutikens tak odlas en del av de grönsaker som läggs 
i kundernas varukorgar. Men även nere i gatuplan är det 
grönt av träd och växter som gör att såväl människor som 
andra djur trivs i staden.

Kanske är det så en vision för en hållbar stadsutveckling skulle kunna se ut. Med 
 Influence the future – Vår stad 2030 vill vi ge unga människor möjlighet att sätta 
ord på och visualisera hur de skulle vilja se sin närmiljö förändras och utvecklas till 
att bli mer hållbar. 

Vår värld står inför enorma utmaningar. Accelererande klimatförändringar,  hastigt 
minskande biologisk mångfald, en ökande befolkning där allt fler bosätter sig i 
 städer, nya smittor som påverkar både hälsa och ekonomi, för att bara nämna 
 några ytterst komplexa och svårhanterliga problem. De här utmaningarna kommer 
sannolikt att bli en alltmer kännbar del i den unga generationens vardag. För att 
hitta lösningar på de här komplexa problemen och åstadkomma hållbara samhälls
förändringar behövs många nya kreativa lösningar. Det förutsätter också delaktiga 
och engagerade samhällsmedborgare. Många behöver ges möjligheter att sätta sig 
in i och fördjupa sina kunskaper, få utforska tänkbara lösningar och reflektera över 
konsekvenserna av olika vägval. 

Skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag och hållbarhetsfrågorna är tydligt fram
skrivna i läroplanerna. Det är viktigt att undervisningen utformas så att elever kän
ner engagemang, mod och lust att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Eleverna 
behöver lära sig att vara aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

Genom att ta utgångspunkten i det lokala samhället och konkreta behov av 
 för ändring som finns där, får eleverna möjlighet att lära mer om autentiska 
 komplexa problem, möta olika aktörer, ta fram förslag på lösningar, diskutera och 
reflektera. Det är just det här handlingskompetens handlar om. Genom att få vara 
delaktig och engagera sig i något som faktiskt berör, så skapas motivation att lära 
mer och lust och mod att bidra till att hitta lösningar och vara med och påverka.   
Det kan sammanfattas i de tre begreppen kunskap, motivation och möjlighet. 
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Influence the future – Vår Stad 2030 i korthet 
Lärarhandledningen Influence the future – Vår stad 2030 visar på ett arbetssätt för 
att utveckla elevers handlingskompetens. Arbetssättet är ämnesövergripande och 
syftar till att ge elever handlingskompetens i omställningen till ett hållbart samhälle. 
En av de bärande delarna är det utåtriktade och autentiska lärandet. Influence the 
future – Vår Stad 2030 riktar sig i första hand till elever i gymnasiet och i grund
skolans högre årskurser, men arbetssättet och de flesta övningar går lika bra att 
 genomföra på mellanstadiet.

Handledningen är uppbyggd kring de tre delarna som behövs för att utveckla 
handlings kompetens: kunskap, motivation och möjlighet. 

Den inleds med en faktadel om hållbar utveckling och en del som tar upp  lärande för 
hållbar utveckling (LHU) och hur en kan arbeta med det, för att motivera  eleverna 
i deras lärande. Avslutningsvis finns en del om möjligheter som beskriver det 
 pedagogiska upplägget, mer om arbetssättet samt inspiration från  kommuner som 
jobbat med Influence the future – Vår Stad 2030. Som bilagor till hand ledningen 
finns fyra undervisningsområden – Biologisk mångfald, Klimat och energi, 
 Konsumtion och avfall samt Mat – med förslag på övningar att göra med eleverna.  
I slutet finns en lista med alla fullständiga länkar som förekommer i materialet.

Influence the future – Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs arbete  
för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet.  
I  fokus ligger ungas delaktighet i den demokratiska processen och kommunens 
 hållbarhetsarbete. Arbetssättet utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga  
i samhälls utvecklingen. 

I arbetet tar eleverna reda på vilka utvecklingsarbeten som planeras i  kommunen. 
Det kan till exempel handla om anläggandet av en park, nybyggnation av en  skola, 
ett bostadsområde som ska byggas om eller andra processer som har att göra med 
utvecklingen av kommunen. Eleverna för en dialog med kommunens tjänste
personer och invånare för att sedan, på ett så konkret sätt som möjligt, komma med 
förslag på hållbara idéer för stadens utveckling. 

För att besvara frågorna om hur framtidens hållbara stad kan se ut, behöver  eleverna 
förstå hur vår livsstil och våra beslut idag påverkar ekosystem, ekonomier och 
människor i andra länder. Genom arbetet med Influence the future – Vår stad 2030 
guidas eleverna mot ökade kunskaper om framtidens utmaningar och  städernas 
roll. Dessutom motiveras eleverna genom att de får arbeta med riktiga  ut maningar 
i  deras närhet och de får lära sig vilka möjligheter de har att vara med och påverka. 
Med andra ord, arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030  bidrar till stärkt 
 handlingskompetens på det lokala planet.

Handlingskompetens  
handlar om vår kunskap, vilja 

och förmåga att delta och  
påverka för att  åstadkomma 

en hållbar samhälls
utveckling. Hur kan vi, både 

lokalt och globalt, slå in på en 
ny, icke miljöförstörande väg?

!

!

Arbetssättet som presenteras 
i Influence the future  

– Vår Stad 2030 går lika bra 
att använda om er skola  
ligger i en stor stad eller  

i ett mindre samhälle.


