
Med fokus på de globala målen

Skrivet av 

Hur kan man komma igång med lärande för hållbar
utveckling? Här får du mer information kring hur ni kan sätta
igång er förskolas arbete för en mer hållbar och rättvis värld.

Hållbar utveckling

17 mål som ska leda världen mot en mer rättvis och hållbar framtid är framtagna
på internationell nivå och är nu också en del av svensk politik. Ingen fattigdom,
god hälsa och välbefinnande, hållbara städer och samhällen och jämställdhet är
bara några av alla de stora och omfattande mål som vi nu åtagit oss att leva upp
till. Ett viktigt arbete som alla måste vara en del av om det ska lyckas, och
utbildningssektorn spelar en avgörande roll.

17 mål för en hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och

 Sanne Björklund

www.forskoleforum.se.  © Författaren och Studentlitteratur 1

http://forskoleforum.se/personer/sanne-bjorklund
http://forskoleforum.se/personer/sanne-bjorklund
http://forskoleforum.se/personer/sanne-bjorklund
http://forskoleforum.se/taxonomy/term/752


regeringschefer Agenda 2030 och de 17 mål som ska säkerställa att vi fram till år
2030 strävar mot en mer hållbar värld. Varje mål är uppdelat i mer specifika
delmål och totalt handlar det om 169 delmål som ska leda oss mot en mer hållbar
och rättvis framtid.

Utbildning och hållbar utveckling går hand i hand

Mål nummer fyra handlar om att ”säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. I målet betonar
man vikten av det livslånga lärandet där förskolan är den självklara
startpunkten. Ett av delmålen (4.2) handlar dessutom om att säkerställa att alla
får tillgång till en förskola av god kvalitet.

Men det handlar inte bara om rätten till utbildning för alla utan också om
innehållet i utbildningen.  Delmål 4.7 betonar vikten av att alla får ta del av de
kunskaper och utveckla de färdigheter som behövs för att kunna bidra till en
mer hållbar utveckling. 

4.7 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 värdesättande av kulturell mångfald och
kulturens bidrag till hållbar utveckling.

(Regeringskansliet. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling, Svensk översättning s. 16).

Just det här – utbildning för hållbar utveckling – är ett delmål som Sverige
behöver arbeta ytterligare med för att uppnå och ett förslag till handlingsplan för
hur det ska förverkligas har överlämnats till regeringen. Det är det svenska
centret Swedesd som ansvarar för utveckling och rapportering kring lärande för
hållbar utveckling, som står bakom förslaget.

De globala målen representerar komplexa samhällsutmaningar och lärande för
hållbar utveckling är det verktyg som svensk utbildning tillämpar för att barn
ska ges möjlighet att lösa dessa utmaningar.

Hållbar utveckling har många ansikten i svensk förskola

I väntan på nationella riktlinjer och beslut tar många förskolor och kommuner
egna initiativ i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Därför ser det också
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väldigt olika ut runt om i Sverige.

En del förskolor använder sig av certifieringar så som Håll Sverige Rents Grön
flagg eller Skolverkets Lärande för hållbar utveckling, medan andra satsar på att
skapa en mer kemikaliesmart eller giftfri förskola. Det finns också en hel del
förskolor som är engagerade i Reggio Emilia Institutets projekt för hållbar
framtid och en del förskolor använder sig av återbruksmaterialet som en väg in i
hållbarhetsarbetet. Men det finns också kommuner som tar ett helhetsgrepp
kring hållbarhet och inkluderar såväl pedagogik som fysisk miljö samt
förhållningssätt i sitt arbete. Som ett ytterligare tillägg till allt detta kan vi lägga
de mindre evenemang så som Earth Hour och skräpplockardagar som många
förskolor runt om i Sverige är en del av varje år. Slutsatsen vi kan dra är att det
finns ett stort intresse och engagemang i svensk förskola att arbeta med hållbar
utveckling som kommer till uttryck på olika sätt.

Att sätta igång

Men alla är inte igång, det finns fortfarande många som står i startgroparna, som
kanske vill men inte riktigt vet hur. Ett första steg för att kunna arbeta med de
globala målen är att sprida kunskap om dem – bland pedagogerna på förskolan,
till er ledning, till kommunen, familjerna och barnen. Börja med att ni i ert
arbetslag, eller i hela personalgruppen på förskolan sätter er in i de olika målen
så att ni känner att ni har en bred kunskap kring vad arbetet för hållbar
utveckling handlar om.

Den Globala Skolan

Anna Mogren.
Universitets- och högskolerådets verksamhet Den
Globala Skolan erbjuder kompetensutveckling kring
de globala målen för alla som arbetar med utbildning,
alltså även för förskola. Den Globala Skolan riktar sig
till hela Sverige och har totalt nio regionansvariga
från norr till söder, öst till väst. Anna Mogren är en av
två regionansvariga i väst och hon berättar att deras
verksamhet är avgiftsfri för just förskolan.
– Oftast så är det kommuner som kontaktar oss på
Den Globala Skolan för att de har tagit ett beslut att satsa på
kompetensutveckling kring lärande för hållbar utveckling, berättar Anna
Mogren. Samarbetet med Den Globala Skolan bygger mycket på initiativ från
förskolorna själv, att det finns ett engagemang och ett intresse kring att arbeta
med de här frågorna, säger hon.
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Hennes råd till den enskilda förskolan som vill komma igång är att först ta en titt
på alla de aktörer som erbjuder material kring det här, till exempel
Naturskyddsföreningen eller WWF.

– Då kan man få en förståelse kring vad det här med lärande för hållbar
utveckling är för något, menar hon. Anna berättar också att Den Globala Skolans
aktiviteter i form av seminarier och sammankomster alltid är öppna för andra.
Så det går bra att besöka en närbelägen kommun och delta i seminarier för att få
idéer kring hur man själv kan sätta igång.

Användbara länkar

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
Regeringens sida om Agenda 2030 och globala målen för hållbar
utveckling
Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan
FN:s utvecklingsprogram UNDP och deras arbete med de globala
målen
Naturskyddsföreningen
Hos Sida kan man ansöka om medel för att sprida kunskap om
globala målen
WWF
Håll Sverige Rent
Skolverkets utmärkelse Lärande för hållbar utveckling
Reggio Emilia Institutets upprop för en hållbar framtid
Svenska OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år och för att
synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras
vardagsliv.

Här finns ett urplock av användbara länkar om man vill ha mer
information kring de globala målen för hållbar utveckling eller
inspiration på hur man kan komma igång med arbetet på sin förskola.
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