
Skolorganisation för LHU Gävle 5 okt 2016 



Naturskyddsföreningen 

 

 

• Jordbruk & Hav 

• Klimat & Energi 

• Miljögifter 

• Skog & Naturvård 

• Globalt 

 

           Bra Miljöval  

 

224 000 medlemmar, 270 lokala föreningar 



naturskyddsforeningen.se/skola 

 

• Modellskolan (Malmö & Lund) 

• Energifallet 

• Skogen som klassrum 

• Mer friluftsliv i skolan 

• Miljökabarén  

• Eko-mat 

• Ekosystemtjänster 

• Barnens Hav 

 

Filmer, rapporter, material, 

övningar, handledningar & tips. 

 







Underlag till regeringen juni 2016 

Underlag till regeringens handlingsplan för policyarbetet med 

hållbarhetsmålen 4 och 4.7 (utbildning och lärande för hållbar 

utveckling).  

Målbild för det nationella policyarbetet 2016-2020 

Uppsala universitet/Internationellt center för LHU (SWEDESD) 

Miljö- och energidepartementet, Den Globala Skolan vid 

Universitets- och högskolerådet, Skolverket, Sida, Mucf, 

Svenska Unescorådet, Naturskyddsföreningen, WWF Sverige 

och Stockholm Environment Institute. 
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Lärande/Utbildning för hållbar utveckling: 

(ur underlag till regeringens handlingsplan) 

• Hållbarhetsrelaterat innehåll, som klimat, fattigdom, 

biodiversitet, jämlikhet 

• Förändring av (synen på) lärandeprocessen 

• Synliggör och tillåter nytt och alternativt kunskapande 

• Fostrar förståelsen av och reflektion över samband och 

konflikter i kunskapande 

• Synliggör värderingar och emotioner som del av kunskapandet 

• Integrerar teoretiskt och praktiskt lärande 

• Elevcentrerat 
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Lärande/Utbildning för hållbar utveckling 

(ur underlag till regeringens handlingsplan) 

”Undervisningsinnehåll som rör klimatfrågor, mänskliga 

rättigheter och demokrati kräver att själva gestaltningen av 

undervisningen och lärandeprocesserna ändras så att de 

återspeglar ett förverkligande…” 

 

”Utbildning för hållbar utveckling möter de aktuella utmaningar 

och möjligheter som klimatförändringar, migrationsströmmar och 

socialt och ekonomiskt utanförskap för med sig.” 
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Effektmål 

• Lund blir föregångskommun för en skola för en hållbar utveckling. 

• Lund har utvecklat en lokal vision och strategi för Lärande för Hållbar 

Utveckling (LHU/UHU). 

• Lund vet hur de kan inkludera frågor om LHU i den löpande 

kvalitetsgranskningen av skolan. 

• Lund ser skolans arbete med LHU som en nyckelkomponent i arbetet 

för en hållbar stadsutveckling. 

• Lund driver debatten för skolans roll för hållbar utveckling 

LHU-satsning i Lund 2016-2018 



Åtagande 

Utb.förvaltningen 

• Spridning inom Lund, finansiering 

Spyken 

• Förankra, genomföra LHU-satsning på skolan 

Naturskyddsföreningen  

• Kompetensutveckla, omvärldsbevaka, sprida Lunds LHU-

satsning nationellt. 
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Mål juni 2018 
– Spyken (skolledare/lärare) 

• Stärkt kunskap om hållbar utveckling 

• Stärkt kunskap om lärande för hållbar utveckling (LHU) 

• Formulerat, upprättat och påbörjat implementering av egna 

lokala planer för LHU 

• LHU-dokument för idéer och konkreta projekt  

• Spyken kan påbörja spridning av kompetenser och beprövad 

erfarenhet vidare till övriga skolor i Lund. 
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Organisation 2016-2018 
– Spyken (skolledare/lärare) 

• Tydligt ägarskap för LHU-satsningen i skolledningen, med 

förankring på utbildningsförvaltningen och –nämnden. 

• Stärkt skolorganisation: 

5 LHU-koordinatörer (3 med 20%, 2 med 10% i tjänsten) 

• Formulerat mål och påbörjat inventering 

• Formulerat framgångskriterier, mätbarhet 

• Framtagande av egna lokala planer för LHU 

• LHU-dokument för idéer och konkreta projekt  

• Kontinuerliga möten, studiedagar och fortbildningsdagar 
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Tidplan 

Läsåret 2016/17: Förberedelser 

• Inventering kompetens, aktiviteter och förväntningar 

• Struktur/organisation/strategier 

• Kompetensutveckling, utvärderingsmetodik 

 

Läsåret 2017/18: Etablering 

• Genomförande 

• Utvärdering  
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Tidplan 2016/17 

Förberedelser 

• Nyckeltal/mål: lokala per programgrupp/ämneslag 

(mätbart 2018 – mättal Stimulans/Meningsfullhet) 

• Inventering kompetens, aktiviteter och förväntningar 

• Struktur/organisation/strategier 

• Kompetensutveckling, utvärderingsmetodik 

• Konkretisera och kvalitetssäkra planerade aktiviteter 
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Läroplanen 

• Etiskt perspektiv 

… främja elevernas förmåga till personliga 

ställningstaganden 

 

• Miljöperspektiv 

… själva medverka till att hindra  

skadlig miljöpåverkan 

... hur samhället och vårt sätt att leva kan 

anpassas för att skapa hållbar 

utveckling 

 

• Internationellt perspektiv 

… internationell solidaritet 
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Det är skolans ansvar att varje elev 

har kunskaper om internationell 

samverkan och globala samband och kan 

bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, 

europeiskt och globalt perspektiv,  

kan observera och analysera människans 

samspel med sin omvärld utifrån 

perspektivet hållbar utveckling 

Läroplanen 



Läroplanen 

Skolans mål är att varje elev 

(...) 

 kan leva sig in i och förstå andra 

människors situation och utvecklar en vilja 

att handla också med deras bästa för 

ögonen, och visar respekt för och omsorg 

om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv.  
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• tydlighet i uppdraget 

• sammanhang i lärandet  
 

• kompetensutveckling 

• forskningscirkel 

 

• tjänstefördelning med rimlig tid 

• effektiv användning av arbetstid 
 

• flexibel schemaläggning 
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Framgångsfaktorer 
Modellskolan Malmö 



• ledarskap med relationer 

• tilltro till professionen 

• dela-kultur och kollegialt lärande 

• utvärderingsmetoder för att mäta 

läroplansmålen. 

 

• använda tillgängliga resurser i 

närsamhället och i Malmö stad 

 

• viktigt på riktigt 

• elevers tankar och skapande synliggörs 
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Framgångsfaktorer 
Modellskolan Malmö 



- Vision för lärande för hållbar utveckling (LHU) 

- Inkludera och se samhället som lärresurs  

Samverka, inhämta fakta, få stöd i omvärldsbevakning  

(föreningar, organisationer, olika förvaltningar, studenter och forskare) 

- Flexibelt schema, inkludera lärare i schemaläggningen  

Schemat möjliggör för ämnesövergripande undervisning och kollegialt lärande. 

- Förändringar i tjänstefördelningen – utse LHU-koordinatorer 

- Forsknings- alt. studiecirklar för lärarna med utvärderingspraxis för LHU 

- Studiedagar & fortbildningar om hållbar utveckling för personal 

- Utvecklings-/medarbetarsamtal inkluderar frågor om LHU 

- Tydlighet i all kommunikation att hållbar utveckling är prioriterat utvecklingsområde  

- Interna och externa forum för hållbar utveckling (t.ex. elevutställningar) 

Organisation och styrning 



LHU-forskare Anna Mogren (Kau) 
Kvaliteter som skolledarna anser viktiga! 

 
• Helhetsidé (holistiskt synsätt på utbildning) 

• Implementering av den holistiska idén. 

• Skolans identitet i samhället 

• Proaktivt ledarskap 

• Ledarskapets fokus 

• Externa förväntningar på skolan 

• Långsiktig planering 

• Arbetslag på skolan 

• Ledarskapet som förebild 

• Skolans relation till politiken 

• Skolans samverkan med samhället 

 
 

• Professionella nätverk 

• Lärande för hållbar utveckling som skolans grundpelare. 

• Ämnesövergripande schemaläggning 

• Graden av aktivitet (lärande för hållbar utveckling). 

• Inre personlig övertygelse, vision och filosofi. 

• Lärande för hållbar utveckling som ett kvalitetsinstrument 

• Internationellt perspektiv 

• Övergripande syfte med Lärande för hållbar utveckling 

 



Kan man kopiera framgång? 



LHU 
initieras 

LHU 
implementerat 

Tydlig 
ledning 

Så jobbar vi med 
LHU! 
• delningskultur 
• gemensamt 
lärande… 
• etc… 

organisation 

klimat för 
trial and 

error 

tid för 
samtal 

rum för 
samtal 

reell 
konkretion 

ATT … 
LHU ska införas 

 
VAD… 
LHU ska vara 

 

HUR… 
LHU ska genomföras 

 

DELAKTIGHET! 
- elever 
- personal 
- externa aktörer 

 

EXTERNT 
STÖD 

 

INTERNT
STÖD 

 



Kunna = 

möjlighet 

Veta = 

kunskap  

Vilja = 

lust 

Varaktig beteendeförändring 



Checklista 

Lärande för hållbar utveckling –  

framgångsfaktorer och kvalitetskriterier 

 

www.naturskyddsforeningen.se/skolprojekt_Lund 
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FORSKARE 

Helen Hasslöf 

Harriet Axelsson 

Anna Mogren 

Martin Westin 

Anders Jidesjö 

Ellen Almers 

Hans Åke Scherp  

Sören Breiting 

Marku Rummukainen 

Birgitta Nordén 

Malin Ideland 

Magnus Johansson 

Karen Ask 

Daniel Olsson  

Ingela Bursjöö 

Per Wickenberg 

Maria Ojala 

 

 

 

 

SAMARBETSPARTNERS MALMÖ 

RFSL ungdom, PeaceWorks, Glokala, Wake-up Call, 

PUSH, Green Roof Institute, Malmö Museer, SEA-U, 

Naturskolan, Stadsbiblioteket, Miljöförvaltningen 

Malmö, Globala gymnasiet Sthlm, Hörjelgården, PI 

(Pedagogisk Inspiration Malmö), Drömmarnas Hus, 

Organic without borders, Raoul Wallenberg Academy, 

Sweet Dreams Cabaret, Svenska FN förbundet, 

Framtidsgenerationen, World’s Children’s Prize 

Foundation, GapMinder, Malmö stads InnoCarnival, 

Skolrestaurangen Choice, Sveriges Klimatkommuner, 

FoU Malmö, Malmö Stadsteater, Klädoteket, ArtScape, 

Sydsvenskan, Power Shift Sweden, Star for Life, ARF, 

Dansstationen, Form- och Designcenter, Odla i Stan, 

Vombverken, Klimatfestivalen, Transfer, Myrorna, 

Astrid & Aporna, Lunds Universitet, Svalorna, 

Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens ideellt aktiva 

och traineer …och många fler 

 

 

 



mer info  

• www.naturskyddsforeningen.se/modellskolan 

• Rapport Modellskolan – år 1, 2 & 3 

(se även LHU-rapporten Var god Dröj…) 

• Almedalen 2013, 2014 och 2016  

- Skolans ansvar för ett hållbart samhälle 

- Ledarskap bortom Pisa-paniken 

• Nyhetsartiklar, reportage, filmer mm. 

• UR.se Naturskyddsföreningens LHU-konferens  

”Rädd eller Förberedd?” nov 2014. 

 

 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/modellskolan


Media 
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sophie.nordstrom@naturskyddsforeningen.se 

 


