
Det goda livet i Gävle 2030
- inom ramen för ett jordklot

Nationell LHU-konferens i Linköping 

15 november 2017



Det här kommer vi ta upp:

• Bakgrund till LHU och Det goda livet i Gävle

• Genomförandet 16/17 – med praktiska exempel

• Finalen – Rådslag på Högskolan i Gävle

• Framåtblick – läsåret 17/18

• Miniworkshop



www.globalamalen.se

Agenda 2030

http://www.globalamalen.se/


Gävle är Sveriges andra 

bästa miljökommun…

*Källa: tidningen Aktuell hållbarhet.



Målområden i miljöstrategiska programmet 

Energi
Mark och bebyggd miljö

Vatten

Transporter

Natur
Information och 

utbildning

Konsumtion och avfall

Länk till resepolicyn på Ankaret

Länk till externa kampanjwebben

Länk till miljöstrategiska programmet på gavle.se

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Miljomal--miljobokslut/Resepolicy-for-Gavle-kommun/
http://www.gavle.se/miljo
http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Miljo-och-klimat/Miljostrategiskt-program/


Sociala hållbarhetsprogrammet
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Ett lärande för hållbar utveckling 

karaktäriseras av:

- Demokratiska arbetssätt

- Kritiska förhållningssätt 

- Ämnesövergripande samarbeten

- Mångfald av pedagogiska metoder

- Delaktighet och inflytande från eleverna

Länk till Skolverkets sida om hållbar utveckling

https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling


• Ska genomsyra all verksamhet i Utbildning Gävle

• Implementeras 2015 - 2018

• Alla chefer ansvarar för, leder och utvecklar arbetet 

• Tid och förutsättningar för pedagogerna

• Stöd, struktur, inspiration, samverkan

• ”Grön flagg” och/eller ”Skola för hållbar utveckling”

• Digital arbetsyta och kunskapsbank för pedagoger

• Lokala handlingsplaner

• Uppföljning, utvärdering, utveckling

Länk till LHU-strategin på gavle.se

Lärande för hållbar utveckling 
– strategi 1-19 år, Utbildning Gävle

hhttp://www.gavle.se/Global/Kampanjwebbar/MSP/Information/Strategi l%c3%a4rande f%c3%b6r h%c3%a5llbar utveckling beslutad i n%c3%a4mnden 150318.pdf
http://www.gavle.se/Global/Kampanjwebbar/MSP/Information/Strategi l%c3%a4rande f%c3%b6r h%c3%a5llbar utveckling beslutad i n%c3%a4mnden 150318.pdf


Det goda livet i Gävle 2030
- inom ramen för ett jordklot

Elever i årskurs 8, 9 och gymnasiet får arbeta i grupper 

kring ett valt tema för att ge sin bild av vad ett gott, 

hållbart liv i Gävle kan innebära år 2030.

2030



Bakgrund

• Hållbarhetsturnén/we_change

• Samverkansgrupp

• WWF:s ”Vår stad 2030”

• Pilotsatsning läsåret 16/17



Målsättningar 

• Ökad måluppfyllelse 

• Verktyg för att hantera oro

• Fördjupad förståelse för koppling lokalt - globalt

• Stöd inför gymnasieval och högre studier

• Få in LHU-perspektivet i undervisningen

• Kontakt med olika aktörer i lokalsamhället 

• Ge möjligheter att påverka, vara medskapare och arbeta 

lösningsorienterat

• Intresse från politiker, näringsliv m.fl. - ökad motivation hos eleverna 

• Kan ge ringar på vattnet



Komma igång

• Lärarna planerar upplägg med 

eleverna

• Kontaktpersoner och stöd

• Kickoff för klassen

• Grupparbete

• Checkpoints
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Förslag på frågor att arbeta kring

Kom ihåg det globala 

perspektivet!

Hur ska det 

fysiska 

samhället se ut?

Hur och vad ska vi äta?

Kulturlivets 

roll i Gävle?

Transporter?

Konsumtionsmönster?

Framtidens 

sysselsättningar?

Fritidsaktiviteter?

Energianvändningen?

Avfallshanteringen?

Vad är trendigt? 

Hållbara livsstilar

Hur mår vi och hur 

håller vi oss friska? 
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Exempel på kickoff med elever –
bussrundtur i Gävle: Vad är Gävle kommun?



Fokus på ämnesövergripande samarbete



Det goda livet – bloggen 

• Information samlad och tillgänglig

• Ökad motivation

• Eleverna kan följa sin egen och andras process

• Fler på skolan kan involveras

• Externa, t.ex. politiker och tjänstemän kan involveras

Länk till bloggen:  www.detgodalivetigavle.se

http://www.detgodalivetigavle.se/


Samarbete med externa aktörer

Extern länk till resurskartan

Exempel på 

samarbetspartners:

http://atlas.gavle.se:8090/x/Xwgo
http://atlas.gavle.se:8090/x/Xwgo
https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=resursreg


Tips för genomförandet 

• Metod vid uppstart: Open Space

• Metod för arbetet: Unga Reportrar

• Använd WWFs material!

• Kan fler elever på skolan involveras på olika sätt? Till exempel i 

samband med ett ”genrep” inför rådslaget

• Använd sociala medier, vi valde #dglgavle #lhugavle
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http://atlas.gavle.se:8090/x/jwXb
http://atlas.gavle.se:8090/x/WAS0


Slutmål: 

Rådslag på Högskolan i Gävle
Eleverna presenterar sina förslag på ett gott, hållbart liv i Gävle

Dokumentation av rådslaget finns på: https://detgodalivetigavle.webbstjarnan.nu/bilder-filmer-och-

dokumentation-fran-radslaget-213-2017/

https://detgodalivetigavle.webbstjarnan.nu/bilder-filmer-och-dokumentation-fran-radslaget-213-2017/
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https://vimeo.com/209909112
https://vimeo.com/209909112


Workshops: 
Löpsedlar till GävleBladet år 2030



Rådslaget - dagsprogram

9:00 Eleverna börjar ställa iordning sin del av utställningen

10:00 Utställningen öppnar för allmänheten 

11:30 Lunch 

12:30 Inledning i aulan

13:00 Workshops / Lärarkonferens

14:00 Eftermiddagsfika

14:30 Framtidsreflektioner och final

15:30 Rådslaget avslutas



Utvärdering

• Omdöme 4,1 (skala 1-5) av deltagande elever

• Omdöme 4,3 (skala 1-5) av medverkande vuxna

• Många positiva röster från lärarna, eleverna och 
de medverkande vuxna.



Läsåret 17/18

• Sju deltagande klasser från fyra 

skolor – fyra gymnasieklasser och 

tre högstadieklasser

• Drygt 190 elever med 17 lärare –

ämnesövergripande samarbeten!

• Rådslag på Högskolan i Gävle 15 

februari 2018
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Forskningssamarbete med högskolan Dalarna

Forskningsfokus: Hur ämnesövergripande samarbeten inom 

ramen för hållbar utveckling kan stärka elevers motivation och 

måluppfyllelse i enskilda ämnen.



Löpsedlar –
Stadsbladet 15 november 2030

• Hur ser arbetet med hållbar utveckling och 
lärande för hållbar utveckling ut i er kommun 
eller på er skola hösten 2030?

• Tips - prata ihop er och rita och skriv en eller 
flera rubriker som visar var ni är i arbetet år 
2030!
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Fota gärna er löpsedel och lägg ut med #LHUskola



“Nobody can go back and start a 

new beginning, but anyone can start 

today and make a new ending”

Maria Robinson

Tack för oss!
Karolina Häägg Franzén – Hållbarhetspedagog
Sofia Lord – Miljöstrateg
Ullrika Forsgren – Projektledare lärande för hållbar utveckling


