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Projektet Utbildning för hållbar utveckling under programmet Hållbara livsstilar i Norden har som mål att 

stärka hållbar utveckling inom utbildning med fokus på lärarrollen och lärarkompetenser. 

Bakgrund och behovsbeskrivning 

De nordiska utbildningssystemen har redan i många år haft fokus på miljölära, demokratifostran och 
jämlikhet. Från den nordiska rapporten över grundskolorna och utbildning för hållbar utveckling Mapping 
Education for Sustainability in the Nordic Countries (2021) framgår att även om utbildningssektorn tidigt har 
reagerat på hållbarhetsfrågan och fört in temat i utbildningssystemen och bland sina målsättningar återstår 
det uppföljning för att se hur framgångsrikt målsättningarna omsätts i praktiken. 

Många lärare upplever att de inte har tillräckliga verktyg att jobba med de komplexa och ibland också 

kontroversiella frågeställningarna gällande hållbar utveckling. Lärare och övrig undervisningspersonal 

behöver stöd med att identifiera vilka innehåll som är mest relevanta med hänsyn till hållbar utveckling och 

i synnerhet stöd vad beträffar pedagogiken kring detta tema. Skol- och lärosätenas verksamhetskultur och 

attityder inverkar på lärarens roll och möjlighet att i sitt arbete/vid undervisningen beakta 

hållbarhetsaspekterna. Det behövs även en konkretisering och starkare integrering av hållbar utveckling på 

lärarutbildningarna och inom lärarfortbildning.  

Projektets mål och målgrupper 

Projektets överordnade mål är att via nordisk samverkan bidra till större genomslagskraft av 

hållbarhetsfrågor i utbildningsystemen i samarbete med bl a Icelandic Center of Research Rannís, Nordiskt 

nätverk för vuxnas lärande (NVL) samt respektive nordiskt ordförandeskap.  

 Projektet har som mål att: 
➢ stärka uppföljningen av uppställda policymålsättningar gällande hållbar utveckling inom det 

nordiska utbildningssystemet 
➢ utöka möjligheter för barn och unga delta i och påverka utvecklingsarbetet med starkare 

integrering av hållbarhetsaspekter inom utbildning 
➢ tillsammans se på och stärka lärarnas och undervisarnas kompetenser i hållbar utveckling på de 

olika utbildningsstadierna  
➢ dela och främja fungerade pedagogiska lösningar i undervisning för hållbar utveckling  
➢ stärka en verksamhetskultur som understöder arbetet med hållbar utveckling i skolorna och vid 

lärosäten 
 
Centrala målgrupper för projektet är policymakare och nationella utbildningsmyndigheter, lärarutbildare och 

lärarstuderande, lärarfortbildare, lärarorganisationer och skolledarorganisationer, undervisare inom 

livslångt lärande och barn och unga samt studerande. 

Exempel på konkreta initiativ: 
- Ett nordiskt lärarutbildarnätverk för stärkande av hållbar utveckling inom lärarutbildning  
- Initiativ för att främja hållbar utveckling inom vuxen utbildning och fri bildning  
- Ett utbildningstoppmöte med fokus på lärarprofessionen 2022 

- Ett ungdomstoppmöte med fokus på utbildningssektorn och hållbar utveckling 2023 
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