
 

 

 

 

  

Välkommen till den nationella konferensen med fokus på lärande för hållbar 

utveckling och Agenda 2030. Genom en utbildning för hållbar utveckling skapar 

vi lust att lära, engagerade och handlingskompetenta elever och barn, för en 

hållbar framtid. 

Dag 1:  14 november 

11:30 Registrering och möjligheter att titta runt på utställt material. Frukt och kaffe. 
  
12:30  Välkommen till Linköping 

Jakob Björneke, barn- och ungdomsnämndens ordförande, Linköpings kommun 
Utbildning för hållbar utveckling och Agenda 2030, vad händer i Sverige just nu?  
Stefan Bengtsson, SWEDESD, Uppsala Universitet 

13:00 De globala målen engagerar för en hållbar framtid  
 Albert Askeljung, Project Officer, UNDP  

Albert Askeljung från FN:s utvecklingsprogram, UNDP berättar om arbetet med de 
globala målen för hållbar utveckling, globalt och i Sverige. 

13:30 Se långt – vi vill vara med!    

 Germund Sellgren, WWF och Anna Toredsdotter, konstnär 
Utmaningar och möjligheter i konstnärliga uttryck. De senaste fyrtio åren har de vilda 
djuren decimerats med hälften. Den ekologiska väven behöver sina trådar.  

13:50 Didaktiska val för ett förändrat lärande 
Maria Hedefalk, Uppsala Universitet 
Maria problematiserar de didaktiska val lärare gör i undervisningssituationer och vilka 
förutsättningar som skapas för förskolebarns möjligheter att lära sig att handla kritiskt 
under dessa situationer. Vilka val kan vara mer relevanta än andra för att skapa 
undervisningssituationer för att nå hållbar utveckling? 

14:45- Arbetskaffe      
15:30 Kaffe, smörgås och utvecklingsdiskussioner i organiserade grupper. Moderator
 instruerar hur ni hittar er grupp, vilka diskussionsfrågorna är samt hur dokumentation
 och delning kommer gå till.  

15:40- Valbart pass A   
16:30 Olika val finns för förskola, F-6, 7-9/gy, beslutsfattare (skolledare, politiker, strateger
 osv) samt ett allmänt spår. Anmälan till de valbara passen sker senare, utskick görs om
 detta. Programmet för de valbara passen fylls kontinuerligt på under del av september.  

16:40 Valbart pass B  Se ovan.  

17:30  Dags att avsluta och checka in på hotellen.  

18:30  Mingel 
19:30 Middagen serveras 

Vegetarisk meny med överraskning på scen. Vatten serveras som dryck, önskas något 
annat går detta att inhandla i restaurangens bar.   

Lust och engagemang 
Utbildning för en hållbar framtid 



 

 

 

Dag 2:  15 november 

07:45 Registrering för de som missat detta och möjligheter att titta runt på utställt material. 

08:30- ESD: a crucial yet misunderstood component in Education 2030  
09:30 Charles Hopkins, UNESCO Chair holder at York University in Toronto 

Education for Sustainable Development (ESD) has become a crucial purpose in Education 
2030. Some schools are moving from sustainability education to whole school 
approaches yet few education systems are reorienting to make a sustainable future an 
overarching systemic purpose. Why? How can this change? 

09:40- Arbetskaffe    
10:10 Kaffe, frukt och gruppdiskussioner utifrån fokusfrågor. Moderator instruerar. 

10:20- Valbart pass C     
11:05 Olika val finns för förskola, F-6, 7-9/gy, beslutsfattare (skolledare, politiker, strateger
 osv) samt ett allmänt spår. Anmälan till de valbara passen sker senare. Programmet för
 de valbara passen fylls kontinuerligt på.  

11:15   Ta världen in i klassrummet  
 Karolina Sandahl, Universitets- och högskolerådets Den globala skolan  

11:45 Handlingskompetenta och med lust och engagemang för en hållbar framtid! 
 Miriam Gustavsson och Vera Hende, elever från Globala Gymnasiet, Stockholm                 

Presentation av rapporten ”International Youth White Paper on Global Citizenship” som 
handlar om ungdomars syn på utbildning. Den sammanfattar 1 300 studenters arbete 
från 11 olika länder. Miriam och Vera har deltagit i skrivandet av rapporten.  
Panelsamtal. 

 
12:15 Sammanfattning och diskussion utifrån gruppdiskussioner och föreläsningar. Vad har vi
 kommit fram till? Information om var man hittar dagarnas filmer, intervjuer,
 dokumentation, information med mera.  

Tack från Linköpings kommun, Universitets- och högskolerådets Den Globala Skolan, 
SWEDESD och LHU-nätverket. 

  
12:45 Vi avslutar 
 

 

Var aktiva – ställ frågor – kommentera – svara på frågor – rösta – nätverka! 

Ta med era smartphones, surfplattor etc. Vi kommer att öppna flera vägar för kommunikation 

under konferensen. Till exempel en mentimeter-app där vi kan rösta, #LHUskola för twitter för 

frågor och kommentarer, digitala formulär där vi samlar våra diskussioner från arbetsfikat osv. 

Det kommer finnas kameror som fotograferar. Allt samlar vi sedan på vår hemsida, där ni även 

kommer hitta flera av föreläsarnas bildspel. Var aktiva!  

 

 



 

 

 

Våra huvudföreläsare 

Charles Hopkins  

is the UNESCO Chair holder at York University in Toronto. His teacher 

education institutions span 70 countries focusing on addressing the 

SDGs and Education 2030. A former school superintendent, and co-

director of the Sustainability and Education Academy, Hopkins is advisor 

to UNESCO UNEVOC on greening TVET. Having completed research 

indicating embedding ESD into schools across 18 countries enhanced 

education quality, he is researching how ESD could similarly improve the

                        education and training of Indigenous youth in 35 countries. 

Maria Hedefalk 

Maria disputerade 2014 med avhandlingen ”Förskola för hållbar 

utveckling” på Uppsala universitet. Hon är idag lektor på samma 

universitet där hon forskar om didaktiska frågor i förskolans värld och 

undervisar på förskollärarprogrammet. 

 

Albert Askeljung 

Albert Askeljung arbetar som Project Office, på FN:s utvecklingsprogram, 
UNDP. 

 

 

Karolina Sandahl 

Moderator. Medarbetare i Universitets- och högskolerådets verksamhet 
Den globala skolan och gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och 
religionskunskap på Globala gymnasiet i Stockholm. Karolina har lång 
erfarenhet av att arbeta med lärande för hållbar utveckling.  

 

Mathias Demetriades 

Moderator. Medarbetare i Universitets- och högskolerådets verksamhet 

Den globala skolan lång erfarenhet av att arbeta med lärande för hållbar 

utveckling. 


