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Lärande för hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop 

de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som 

mänskligheten står inför.  

Idag kommer vi dagligen i kontakt med frågor om hållbar utveckling genom fakta som 

fladdrar förbi i massmedia. Informationen är ofta motsägelsefull, svårtolkad, samt 

mättad av begrepp man måste känna till för att förstå budskapet. Hur kan vi hjälpa våra 

elever att navigera mellan all den här informationen med implikationer på våra 

livsvillkor? Det är också här frågorna ofta går vilse, i den komplexa skärningspunkten 

mellan vad som kan identifieras som hållbart och hur vi kan tänka oss att agera för att 

komma tillrätta med problemen. I Skolverkets modul för Hållbar Utveckling, i artikeln 

Introduktion- ett didaktiskt perspektiv på hållbar utveckling, beskriver författarna att i 

det sammanhanget har det också varit vanligt att undervisningen antagit en 

moraliserande ton. Istället för att utveckla en politisk kraft hos eleverna som växer till 

genom kunskaper om ekologiska samband, ekonomiska utmaningar och sociala 

strukturer, har diskussionen förvånansvärt ofta fastnat i frågor om personliga val 

kopplat till individuell konsumtion, om vad vi äter, vad vi köper, hur vi transporterar oss 

och hur vi bor. Det ”goda” beteendet, har ställts mot det ”felaktiga” och engagemanget 

har hamnat i checklistor av rätt och fel där det hela slutligen knutits till frågor om 

personlig identitet som i värsta fall bara skapat dåligt miljösamvete.  
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Lärande för hållbar utveckling är enligt Skolverket en kombination av att skaffa sig 

kunskaper på området, utveckla kreativitet och innovationsförmåga som främjar 

utvecklingen samt diskutera fördelning, rättvisa och jämlikhet. Lärande för hållbar 

utveckling karakteriseras av:  

- demokratiska arbetssätt  

- kritiska förhållningssätt 

- ämnesövergripande samarbeten 

- mångfald av pedagogiska metoder  

- delaktighet och inflytande från eleverna 

I ett pressmeddelande från april 2019 säger utbildningsminister Anna Ekström: 

”Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela 

samhället deltar. Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala och 

nationella målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis 

framtid.” 

 

För mer information 

Skolverkets moduler Hållbar utveckling vänder sig till lärare och arbetslag som vill 

utveckla undervisningen och arbeta med hållbar utveckling utifrån ett 

ämnesövergripande perspektiv.  

Hållbar utveckling, åk 7-9 på Lärportalen  

Hållbar utveckling, gy på Lärportalen  

 

 

 

 

 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY
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Utmaningar för lärare och elever 

Under vårterminen 2020 finns det möjlighet för lärare och elever på högstadiet och 

gymnasiet i Växjö kommun att ta del av utmaningar för hållbar utveckling: Hållbar 

klädkonsumtion, Mindre plast i våra hav, Hållbara transporter och resande, Ökad biologisk 

mångfald, Hållbar teknik samt Hälsosam och hållbar mat. För att kunna ha inflytande och 

påverka utmaningarna samt att hitta kreativa och innovativa lösningar krävs en 

kombination av att skaffa sig kunskaper på området ur ett ämnesövergripande 

perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt. Till varje utmaning finns stödfrågor och 

experter kopplade. 

Ni väljer själva hur ni vill arbeta med utmaningarna. Vi erbjuder följande möjligheter 

mellan skolor i samband med Earth Week 2020. 

- Gör en utställning med målgruppen låg -och mellanstadiet. 

 

- Ta del av ett samtal, där elever och lärare möts mellan skolor tillsammans med 

experterna utifrån utmaningarna de arbetat med. 

Experternas roll är att ge återkoppling på elevernas tankar och slutsatser kring 

utmaningarna utifrån sina professioner och uppdrag inom Växjö kommun. De kontaktas 

via mejl under arbetes gång och finns med vid både utställning och dialog.  

Anmälan 

De lärare och elever som på något sätt vill ta del av utmaningarna anmäler via länken 

senast den 1 feb 2020. 

 

För mer information 

Anna Bengtsson   Fredrik Bernhardsson 

verksamhetsutvecklare  verksamhetsutvecklare  
anna.bengtsson4@vaxjo.se  fredrik.bernhardsson@vaxjo.se 
Tel: 0470 – 734651  Tel: 0470-41559 

mailto:anna.bengtsson4@vaxjo.se
fredrik.bernhardsson@vaxjo.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoFm8AAvvMlU-cWVawjV8GsJiqrEUUjRNR-gsTpig-nHTnGA/viewform?usp=sf_link
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Hållbar klädkonsumtion 
 

Produktionen av kläder är resurskrävande både vad gäller vatten 

och energi och de kemikalier som används i produktionen kan 

påverka både miljö och hälsa. Majoriteten av svenskarnas 

konsumtionsbaserade utsläpp sker i andra länder och räknas 

därför som utsläpp i de låglöneländer som producerar våra 

kläder. Det finns stor anledning att se till att de producerade 

kläderna utnyttjas väl. 

 

Vad har klädproduktion för påverkan utifrån miljö- och socialt perspektiv? Hur ser en 

livscykel ut för en t-shirt, en sko eller ett par jeans? Hur kan de kläder vi konsumerar få 

ett längre liv, från produktionskedja till konsumtionsmönster? Vad görs med de varor 

som inte säljs? Hur stor är återanvändning - och återvinningsgraden? Hur kan vi i Växjö 

kommun påverka för en hållbar klädkonsumtion? 

 

Experter:  

Sofia Asplund, projektledare, Hållbarhetsavdelningen sofia.asplund@vaxjo.se  

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare cirkulär ekonomi, Södra Smålands Avfall och 

Miljö  anders.lundgren@ssam.se  

mailto:sofia.asplund@vaxjo.se
mailto:anders.lundgren@ssam.se


Information från  
Växjö kommun 

6 
 

Mindre plast i våra hav 

Plast har med sina enastående egenskaper på många sätt 

bidragit till ett bättre liv för många människor och är idag en 

självklar del av vår vardag. Men den har också orsakat stora 

problem för vår miljö. Haven fylls med skräp. En välkänd 

uppskattning är att det kommer att vara mer plast än fisk i haven 

år 2050 om inget görs.  

 

Var kommer plasten ifrån?  Var hamnar plasten? Vilka är konsekvenserna? Hur stor är 

återanvändning -och återvinningsgraden av plast? Vilka intressekonflikter ligger till 

grund för problematiken? Vilka är intressenterna? Vilka åtgärder kan vi i Växjö kommun 

göra för att minska problemet med plast, både lokalt och globalt? 

 

Experter: 

Ida Lidholt, vattenstrateg, Planeringsavdelningen ida.lidholt@vaxjo.se  

Fiona Vaderkok, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Enhet Miljö fiona.vaderkok@vaxjo.se  

 

mailto:ida.lidholt@vaxjo.se
fiona.vaderkok@vaxjo.se%20
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Hållbara transporter och resande 

Transporter och resande bidrar till utsläpp av växthusgaser och är 

en betydande orsak till de klimatförändringar vi nu ser. Genom att 

transportera varor och människor hållbart kan vi såväl i stad som 

på landsbygd uppnå mobilitet utan utsläpp. Växjö kommun ska 

vara fossilbränslefritt senast år 2030. 

                                          

Vilket är sambandet mellan klimatförändringar och fossila bränslen? I vilken 

utsträckning bidrar transporter och resande till utsläpp av växthusgaser? Vad innebär 

mobilitet utan utsläpp? Vilka intressekonflikter ligger till grund för problematiken? Vilka 

är intressenterna? Hur bör Växjö kommun planeras för att uppnå hållbara transporter 

och resande?  

 

 

Experter:  

Pär Wallin, projektsamordnare hållbart resande, Trafikenheten par.wallin@vaxjo.se  

par.wallin@vaxjo.se%20
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Ökad biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten, men 

den biologiska mångfalden minskar just nu i allt snabbare takt 

över hela världen. Det är ingen överdrift att säga att artförlusten 

är en av vår tids stora ödesfrågor. 

                                          

 

Vad är biologisk mångfald och varför är det så viktigt? Vilka är huvudorsakerna till den 

stora artförlusten? På vilket sätt är vi beroende av friska, välfungerande ekosystem för 

vår överlevnad? Vad menas med ekosystemtjänster? Vilka intressekonflikter ligger till 

grund för problematiken? Vilka är intressenterna? Hur kan vi i Växjö kommun öka den 

biologiska mångfalden både lokalt och globalt? Vilka fysiska åtgärder kan vi göra lokalt? 

Vad bör vi tänka på vid till exempel konsumtion och annat som kan påverka den 

biologiska mångfalden globalt?  

 

Experter:  

Malena Heinrup, miljöstrateg, Hållbarhetsavdelningen Malena.Heinrup@vaxjo.se 

Malena.Heinrup@vaxjo.se
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Hållbar teknik 

Vi konsumerar mer och mer elektronik. Nya produkter kommer 

ständigt ut på marknaden och de gamla blir snabbt omoderna. 

Elektronik påverkar miljön under apparaternas hela livslängd och 

genererar stora mängder avfall när de tillverkas. En enda 

mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall. 

 

Vilken påverkan har en mobiltelefon vid tillverkning både utifrån miljö- och socialt 

perspektiv? Hur stor är miljöpåverkan vid användning av en mobiltelefon genom att du 

laddar din mobil varje dag? Hur ser en livscykel ut för en mobiltelefon? Vad händer med 

mobiltelefoner som kasserats? Vilka intressekonflikter ligger till grund för 

problematiken? Vilka är intressenterna? Hur kan vi i Växjö kommun minska 

miljöpåverkan av mobiltelefoni mot en mer hållbar teknik?  

 

Experter:  

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare cirkulär ekonomi, Södra Smålands Avfall och 

Miljö  anders.lundgren@ssam.se 

 

mailto:anders.lundgren@ssam.se
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Hälsosam och hållbar mat 

Idag menar flera att maten är mänsklighetens största enskilda 

utmaning. En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från 

maten och om vi bara följde kostråden skulle avsevärt färre 

människor dö i kostrelaterade sjukdomar. Det är dags för en 

matrevolution - vi behöver hälsosam mat där produktionen håller 

sig inom hållbarhetens gränser. 

 

Hur ser våra matvanor ut? Vad är hälsosam mat? Vad är hållbar mat? Är hälsosam mat 

alltid miljömässigt hållbar? Varför bidrar köttkonsumtionen till så stor miljöpåverkan? 

Finns det undantag? Vilka intressekonflikter ligger till grund för problematiken? Vilka är 

intressenterna? Hur kan vi i Växjö kommun skapa förutsättningar för behovet av 

hälsosam mat där produktionen håller sig inom hållbarhetens gränser?  

 

Experter:  

Caroline Kågell, verksamhetscontroller, Måltidsorganisationen caroline.kagell@vaxjo.se  

Sofia Asplund, projektledare, Hållbarhetsavdelningen sofia.asplund@vaxjo.se  

caroline.kagell@vaxjo.se%20
mailto:sofia.asplund@vaxjo.se

