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LÄRANDE FÖR HÅLLBAR  
UTVECKLING (LHU) 

”Vi pratar ofta 
om klimat och 
de  globala 
 utmaningarna utan 
att känna att det  
berör oss. Här kan  
vi arbeta med  
globala  frågor på 
hemmaplan.”
ELEV FRÅN GYMNASIESKOLA I LUND 
SOM DELTAGIT I VÅR STAD 2030.

Utbildningssektorn har ett 
tydligt uppdrag att  bidra 
till hållbar  utveckling, 
 formulerat i nationella 
 styrdokument, såväl i de 
övergripande kapitlen i våra 
läroplaner som kurs- och 
 ämnesplaner. 

MOTIVATION 
Att få arbeta med autentiska och konkreta frågor och känna att beslutsfattare och andra 
aktörer lyssnar på ens åsikter och därmed skapa möjligheter att påverka  närsamhället 
verkar starkt motivationshöjande för de allra flesta elever.  Motivation är helt centralt 
för att fördjupa sina kunskaper och stärka sina förmågor på olika områden. Därför bör 
verklig problemlösning av samhällets hållbarhets utmaningar i samarbete med aktörer 
utanför skolan vara en del av skolans kärnuppdrag. I en  utvärdering av Vår Stad 2030 
(tidigare version) uttryckte lärare som blev  intervjuade att elever som vanligtvis inte 
presterar så bra i skolan hade höjt sina  prestationer under projektet och att det varit 
glädjande att se elever som vanligtvis inte är så engagerade i skolan visat ett stort en-
gagemang när de kommit utanför  skolan. Flera nämnde också att elever som inte varit 
engagerade i miljö- och klimatfrågor innan projektet hade fått en större medvetenhet 
kring hållbar utveckling och att de framförallt sett sambanden mellan skolämnena, 
men också kopplingen till  deras egen roll för framtiden och miljön.

Utbildningssektorn har ett tydligt uppdrag att bidra till hållbar utveckling, 
 formulerat i nationella styrdokument, såväl i de övergripande kapitlen i våra läro-
planer som kurs- och ämnesplaner. Sverige har även ingått en rad internationella 
överenskommelser där uppdragen preciseras ytterligare. I Agenda 2030 och mål 
nummer 4 som handlar om god utbildning för alla finns ett särskilt delmål, 4.7, som 
handlar om LHU och som är ett uppdrag riktat till alla som anordnar utbildning: 

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de  
kunskaper och färdigheter som behövs för att främja  
en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning  
för  hållbar utveckling och hållbara livsstilar,  
mänskliga rättigheter, jämställdhet,  främjande av en 
kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap 
samt värde sättande av kulturell mångfald och  
kulturens bidrag till hållbar utveckling.” 
KÄLLA: WWW.GLOBALAMALEN.SE / AGENDA 2030, MÅL 4

Ett av målen för utbildningen är alltså att alla ska ha kunskap och motivation för 
att kunna agera för en hållbar utveckling. LHU omfattar alla processer som främjar 
kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som berör individens, skolans och 
samhällets arbete med att skapa ett rättvist samhälle, ekonomisk trygghet, ekologisk 
bärkraft och demokrati. 

Skolverket skriver följande på sin hemsida: ”En omvärld med extremism,  populism 
och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati.  Eleverna ska 
bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska  också  utveckla för-
mågor som krävs för att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Här spelar  samtalet ofta 
en viktig roll och att lärare inte backar från undervisning i  kontroversiella  frågor.” 

 Skolverket

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-4-god-utbildning-alla/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor
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Skrivningarna om hållbar utveckling i styrdokumenten för skolan löper som en röd 
tråd genom samtliga stadier. Möjligheter till ämnesövergripande arbeten utifrån 
olika ämnesspecifika synsätt på det hållbara samhället har ett tydligt stöd i läro-
planerna. Till exempel kan samarbeten mellan samhällskunskap och biologi ge  olika 
aspekter på det hållbara samhället men ändå nå ett gemensamt mål att  omsätta 
läro planstexterna till praktik och samtidigt också verka för att nå FN:s globala 
hållbarhets mål som alla är relevanta i LHU-sammanhang. 

LHU erbjuder sammanhang och syfte tillsammans med kunskap som därmed känns 
relevant, meningsfull och förankrad i elevernas vardag. Grundläggande kunskaper 
om den yttre ekologiska ramen från vilken samhället måste utgå, är nödvändiga. 
Det kan handla om kunskaper om planetens gränser, energiflöden, olika kretslopp, 
samspelet i naturen och biologisk mångfald. Det kan också vara kunskaper och för-
hållningssätt rörande mänskliga behov, hälsa, språk, kultur, skapande och fråge-
ställningar kring etik och meningen med livet samt hur vi med tekniska lösningar 
kan möta framtidens utmaningar i energi- och resurssnåla konstruktioner. 

Ett exempel: När jag äter min frukost bestående av en ostsmörgås och en tallrik 
 yoghurt med granola och lyfter blicken ovanför kaffekoppen inser jag att jag  använder 
både lokala och globala naturresurser och det finns därför en lång rad frågor jag 
 behöver ställa mig. Har kaffet bidragit till avskogning i regnskogsområden och hur 
är det med granolan, innehåller den ocertifierad palmolja? Hur har det varit för 
 människorna som arbetat i plantagerna, har de fått rimlig lön för sitt arbete och sluppit 
utsättas för  bekämpningsmedel? Varifrån kommer mjölken som använts för att göra 
ost och  yoghurt – Sverige eller något annat land? Har korna fått gå ute och beta gräs 
på  sommaren eller har de hållits instängda året om och matats med kraftfoder som 
 exempelvis soja? Tillvaron är minst sagt komplicerad. Det går inte längre att  studera 
varje del för sig, varje ämne åtskilt från något annat. Allt hänger ihop. Mitt sociala 
 beteende kan få  ekologiska konsekvenser på samma sätt som ekologiska störningar 
kan tvinga mig att leva ett  annat liv. För att förstå min påverkan på hållbar utveckling 
 baserad på min frukost, måste jag analysera globala värdekedjor: skog som blir odlings-
mark som blir kaffe, palmolja eller soja som direkt eller indirekt hamnar i min mat och 
som får  ekologiska och sociala konsekvenser för både människa och natur. 

Bra att vi ungdomar får vara med och säga vår 
åsikter. Hela  projektet har varit roligt att jobba med 
då vi  jobbat på ett  annorlunda sätt med att bygga 

 modeller som gjorde att det gick lätt att redovisa. man får en 
bättre helhetsbild av allting då.” 
ELEV OM ARBETET MED VÅR STAD 2030

Har kaffet bidragit till 
 avskogning i regnskogs-
områden? Innehåller  granolan 
 ocertifierad palmolja? Hur 
har det varit för  människorna 
som arbetat i plantagerna, 
har de fått rimlig lön för sitt 
arbete och sluppit ut sättas 
för  bekämpningsmedel? 
 Varifrån kommer mjölken?
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Det finns några nyckelkompetenser som anses vara viktiga att utveckla, för att 
kunna bidra till hållbar utveckling. Holistiskt tänkande för att kunna  känna 
igen och förstå sammanhang och komplexa system är centralt. Likaså såväl 
 kritiskt som normativt/etiskt tänkande. Framtidstänkande som gör det  möjligt 
att förstå och värdera olika framtidsscenarier är också viktigt. För att kunna 
lösa  utmaningar behövs både samarbetskompetens och handlingsorienterad 
 kompetens. Det sistnämnda handlar om att kunna utveckla och  implementera 
 innovativa  lösningar. Självkännedom är nödvändigt för att kunna  reflektera 
över sin egen roll i det lokala och globala samhället, kunna utvärdera sina 
egna  handlingar och hantera sina känslor och begär. Alla dessa kompetenser 
 till sammans kan  betecknas som handlingskompetens. 

Undervisningen behöver läggas upp så att eleverna får möjlighet att  utveckla 
och stärka alla dessa förmågor. LHU handlar därför inte bara om under-
visningsinnehåll utan snarare om ett förhållningssätt till lärande och didaktik. 
Undervisningen  behöver vara ämnesövergripande och kopplad till autentiska 
 situationer och problem, där eleverna får möjlighet att fundera över och utveckla 
konstruktiva lösningar på olika hållbarhetsutmaningar. Därmed blir det plats-
baserade lärandet med kontakter med omgivande samhälle och natur viktigt. 
LHU förutsätter också att eleverna får vara delaktiga och ha inflytande både över  
 undervisningens innehåll och utformning. 

Maria Ojala, docent i psykologi vid Örebro Universitet, har undersökt ung domars 
oro för det så kallade klimathotet. Studien visar att oro inte alltid behöver vara 
negativt och destruktivt. Oro kan fungera som en drivkraft och ge handlings-
kompetens. Om oron inför klimatproblematiken kombineras med känslor som 
hopp och meningsfullhet stärks handlingskompetensen. 

Eleverna måste alltså ges utrymme och stöd för att faktiskt agera. Kanske den 
 allra viktigaste källan till att förändra sitt beteende är tron på framtiden och 
att vara lösningsorienterad. Skolan behöver vara en plats som inger hopp och 
 presenterar innovativa verktyg på lokala och globala utmaningar. Arbets sättet 
som presenteras i det här materialet är tänkt som stöd och inspiration för en 
 hopp ingivande undervisning.

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

  Holistiskt tänkande
  Framtidstänkande
  Normativt/ 

etiskt tänkande
  Kritiskt tänkande
  Handlingsorienterad  

kompetens
  Samarbetskompetens
  Självkännedom

Maria Ojala, docent i 
 psykologi vid Örebro  

Universitet, har  undersökt 
ungdomars oro för det så 

kallade klimathotet. 


