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Kursen Lärande för hållbar utveckling som vi presenterar i denna artikel är en fortbildningskurs 
som vänder sig till högskole- och universitetslärare som vill integrera hållbar utveckling i sin 
undervisning. Målet med kursen är att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar 
utveckling utan att vända sig till en specifik disciplin eller ämne. Istället ligger fokus på 
möten och samtal kring de globala hållbarhetsutmaningarna som i sig själva skär tvärs över 
ämnesgränser. 

Genom åren har kursen fått uppmärksamhet från olika håll och sedan den första 
kursomgången 2014 har ett flertal liknande kurser startats vid olika lärosäten i landet, inte 
sällan på initiativ av tidigare kursdeltagare. Totalt har mer än 50 deltagare genomgått kursen. 
Bland dem finns alla ämnen representerade och projektarbetena som genomförts på kursen 
visat på de omfattande och komplexa utmaningar vi står inför och vilka mångfacetterade 
insatser som behövs. Men det vi har upplevt som det viktigaste med kursen är att den ges till 
lärare inom alla ämnen och därmed möjliggör möten, kunskaps- och erfarenhetsutbyten över 
disciplingränserna, något som oftast är väldigt begränsat.

Nyckelord: Lärande för hållbar utveckling, fortbildning, högskole- och universitetslärare, 
hållbar utveckling

IntroduktIon 
Kursen Lärande för hållbar utveckling, som vi presenterar i denna text, är en fortbildningskurs 
som vänder sig till högskole- och universitetslärare som vill integrera hållbar utveckling i sin 
undervisning. Kursen riktar sig till lärare från samtliga ämnesområden med målet att lära sig 
mer om hållbar utveckling, att stärka kompetenser för att undervisa om/i hållbar utveckling 
samt inte minst, att lära av varandra över ämnesgränserna, i möten och samtal kring de globala 
hållbarhetsutmaningarna. En förhoppning med kursen är att den i förlängningen ska stimulera 
till att fler och fler universitetskurser och program förhåller sig till de hållbarhetsutmaningar vi 
står inför.

kursens upplägg och utgångspunkter
Kursen har i huvudsak två fokusområden. Det första undersöker konceptet hållbar utveckling 
och försöker att kartlägga de globala utmaningarna, medan det andra fokusområdet behandlar 
teori och praktik av hållbar utveckling i högre utbildning. Dessa två huvudområden är inte 
strikt separerade då själva formen (hur-frågan) utgör en del av innehållet (vad-frågan).
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Ända sedan starten har kursen varit öppen för lärare från samtliga ämnen, då de globala håll-
barhetsutmaningarna inte låter sig rymmas inom någon specifik disciplin utan skär tvärs över 
traditionella ämnesgränser (Wals & Jickling, 2002; O’brian et al., 2013; Barth, 2015). Samman-
sättningen av kursdeltagare ger möjlighet att mötas och samarbeta över ämnesgränser, något 
som brukar lyftas fram som viktiga framtida kunskaper för våra studenter (Wiek et al., 2011). 
Kursdeltagarnas egen undervisning utgör en viktig utgångspunkt, både i diskussioner och i 
arbetet med kursens projektuppgift. Tanken är att alla kursdeltagare har med sig värdefulla 
kunskaper och erfarenheter som bidrar till själva kursinnehållet. Delaktighet och inflytande 
över lärandet brukar lyftas fram som kännetecknande i utbildning för hållbar utveckling (Barth, 
2015), något som i högsta grad har tagits fasta på även i utformningen av denna kurs. En grund-
läggande fråga kursdeltagarna ska förhålla sig till är ”Vilken betydelse har mitt ämne för att möta 
de globala utmaningarna?” 

Under de senaste fem åren har mer än 50 deltagare genomfört kursen, varav ca en fjärdedel 
från andra lärosäten än Linnéuniversitetet. Kursdeltagarna utgörs i huvudsak av undervisande 
personal, mer sällan av prefekter och personer i ledande ställning. Det har visat sig finnas ett 
intresse för kursen även från administrativ personal, vilka inte sågs som målgrupp från början. 
Behovet av att vidareutbilda sig inom lärande för hållbar utveckling växer även bland dem som 
arbetar med verksamhetsstöd på fakultets- och universitetsövergripande nivå, i samband med att 
ämnet blir viktigare inom utbildningar. 

Bland kursdeltagarna finns så gott som alla ämnen representerade. Vårdvetenskap, ingen-
jörsvetenskap, ekonomi, språk och litteratur, konstnärliga ämnen och polisutbildning är enbart 
några exempel av den breda palett som varit representerad. Inte en enda gång har en delta-
gare misslyckats i att knyta ämnet hållbar utveckling till sin disciplin på ett meningsfullt sätt. 
Tvärtom har projektarbetena som genomförts på kursen visat på de omfattande och komplexa 
utmaningar vi står inför och vilka mångfacetterade insatser som behövs. 

Kursen, som planeras och ges av en arbetsgrupp bestående av akademisk och administrativ 
personal, består av tre schemalagda heldagar med 5–6 veckors uppehåll emellan, då deltagarna 
arbetar individuellt med ett projektarbete. Undervisningen består av seminarier, gruppdiskus-
sioner och föreläsningar, då bland annat före detta kursdeltagare gästar kursen. De senaste åren 
har den andra kursträffen bestått av en lunch till lunchträff, en form som har uppskattats av 
kursdeltagare, då ytterligare möjlighet till fördjupade samtal har möjliggjorts. Som stöd för 
kursdeltagarna har kursledningen tagit fram en särskild studieguide, vilken länkar till kursmate-
rial såsom litteratur och videoföreläsningar.

konkreta exempel på IntegrerIng av hållbar utvecklIng  
I projektuppgIfter
Kursdeltagarna får i uppgift att genomföra ett projektarbete, vilket inbegriper två delar. Den 
ena delen handlar om att ta fram någon form av konkret undervisningsmaterial och den andra 
går ut på att, i en skriftlig projektredovisning, beskriva hur materialet ska användas i undervis-
ningen och vad studenterna förväntas lära sig. Gränsöverskridande möten och dialog värdesätts 
och möjliggörs under hela kursens gång. Detta gäller även i planering och arbete med projekt-
uppgiften, då projekten presenteras och diskuteras med övriga kursdeltagare och kursledning 
under kursens gång och innan slutgiltig inlämning. 

De flesta projektarbeten handlar om att integrera hållbarhet i enstaka kurser eller moduler. 
Här finns en otrolig bredd som visar på många olika, och ibland oväntade, sätt på hur man kan 
närma sig hållbarhet inom vitt skilda ämnen. En kursdeltagare från Institutionen för film och 



Högre utbildning 15

litteratur övertygade alla som var lite undrande kring hur man kan förena litteraturvetenskap 
och hållbarhet genom att undersöka hur apokalypsen behandlas i barn- och ungdomslittera-
tur och att göra detta till temat för en kurs med studenter. I förslaget undersöktes inte enbart 
tematiken, utan centralt var även att ge stor plats åt studenternas tankar och funderingar i 
diskussioner. En annan kursdeltagare med bakgrund inom hotell- och restaurangutbildning 
undersökte disciplinens hållbarhet och ohållbarhet för att ge en nyanserad bild av utmaningar 
och möjligheter i en kurs som har som mål att introducera studenter till hållbar matkultur. 
Även om arbetena oftast genomförs inom det egna ämnet förhåller sig de flesta inte enbart till 
en dimension av hållbarhet utan har en bred ansats till ämnet. Många arbeten tar också aktivt 
avstamp i studenternas frågeställningar och bygger på att studenterna kritiskt reflekterar kring 
hållbarhetsbegreppet. 

Mer genomgripande, men mer sällsynt, är projektarbeten som undersöker hur hållbarhet 
kan integreras i hela utbildningsprogram. Ett projektarbete inom vårdvetenskap gav till exempel 
en bred översikt över hur strävan efter hållbarhet kommer att påverka disciplinen i framtiden, 
alltifrån resursanvändning inom vårdmiljöer till förändringar i sjukdomar som sjuksköterskor 
kommer att möta i sin vardag. Utifrån denna analys utvecklades ett förslag på hur en kurs varje 
termin inom ett existerande program skulle kunna förändras för att rymma tematiken. 

Ännu mer sällsynt är projektarbeten som bygger på interdisciplinära samarbeten. Det finns 
enbart enstaka exempel som har genomförts över ämnesgränserna. Sedan finns dock en rad pro-
jektarbeten som tar sig an att ifrågasätta grundantaganden som disciplinen eller undervisningen 
vilar på. Detta är arbeten där det görs en vidare tolkning av kursuppgiften och av det efterfrå-
gade undervisningsmaterialet. Ett arbete resonerar till exempel kring dominerande människo- 
och natursyner inom förskole- och bildpedagogik och vad det kan innebära att ”arbeta utifrån 
ett postantropocentriskt perspektiv”. Hur påverkas hela utbildningen om man ifrågasätter det 
dominerande antropocentriska perspektivet, utgående från människan, och istället utforskar 
alternativa synsätt? Ett annat arbete belyser problematiken kring att formulera examinerbara 
lärandemål inom den normativa dimensionen av många hållbarhetsfrågor. Detta arbete riktar 
sig snarare till personal som är inblandad i utvecklingen av kurser och program än direkt till 
studenter. Författaren skriver själv att arbetet ”kan möjligen skapa fler frågor än svar”, vilket kan 
ses som ett gott bidrag till att driva relevanta diskussioner framåt. 

erfarenheter och lärdomar
Kursen Lärande för hållbar utveckling inrättades som en fortbildningskurs vid Linnéuniversi-
tetet hösten 2014 på initiativ av universitetsstyrelsen. Kursen har utvecklats kontinuerligt och 
blev 2018 poänggivande, efter önskemål från ledning och kursdeltagare. Kursen ger möjlighet 
för universitetet att ta 1 kap, 5§ i högskolelagen på allvar, och ger utrymme och tid för kursdelta-
garna att utveckla sina utbildningar. Kursen har blivit ett viktigt inslag i utbudet av fortbildning 
för undervisande personal. Dessutom har det visat sig finnas ett behov av fortbildning för flera, 
så som administrativ personal. Och det har även framförts önskemål om en fördjupad kurs som 
ett nästa steg. 

Genom åren har kursen fått uppmärksamhet från olika håll. Vad som började med en tanke 
om att utbilda den egna personalen, visade sig attrahera sökande från ett flertal andra univer-
sitet och högskolor i Sverige. 2016 lyftes kursen som ett innovativt exempel av sammanslut-
ningen ”University Educators for Sustainable Development” (www.ue4sd.eu), ett Copernicus 
Alliance-projekt med 52 partner (huvudsakligen universitet) från 33 länder som har som mål att 
utveckla integrering av hållbar utveckling inom högre utbildning. Dessutom har kursen varit 
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en av flera bidrag som kunde visas upp när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde 
tematisk utvärdering av hållbar utveckling inom högre utbildning 2017. UKÄ bedömde då att 
”Linné universitetet har en väl utvecklad process för sitt arbete med hållbar utveckling inom 
utbildning”. Sedan den första kursomgången 2014 har ett flertal liknande kurser startats vid 
olika lärosäten i landet, inte sällan på initiativ av tidigare kursdeltagare från denna kurs. 

Det vi har upplevt som det viktigaste med kursen är att den ges till lärare inom alla ämnen 
och därmed möjliggör möten, kunskaps- och erfarenhetsutbyten över disciplingränserna, något 
som oftast är väldigt begränsat. Inom den strikta uppdelning i discipliner bör det finnas fler 
möjligheter till samtal och samarbeten över akademiska gränser, något som också kunde leda 
till att fler ser interdisciplinära samarbeten som en möjlighet. Samtidigt vill vi lyfta att projekt-
arbeten som har fokuserat på enstaka kurser eller även föreläsningar faktiskt har fördelen att på 
relativ kort tid kunna omsättas till konkreta undervisningsinslag. 

Kursen har blivit något av en plattform för ett bredare samtal om universitetets roll i att 
möta de globala hållbarhetsutmaningarna. Vilken roll och vilket ansvar har universitetet som 
kunskapsproducent, utbildare och samhällsaktör i arbetet för en hållbar framtid? Ett samtal 
som är av yttersta vikt, då det som sammanfattas i begreppet hållbarhet eller hållbar utveckling 
i verkligheten utgörs av en rad komplexa utmaningar (Engelman, 2013). En hållbar utveckling 
skulle innebära att mänskligheten lyckas med att hitta strategier för hur vi kan skapa ett värdigt 
liv för alla inom de planetära gränserna (Raworth, 2012; Folke et al., 2016). Medan fakta kan 
hjälpa oss att förstå nuläget och vilka konsekvenser vårt agerande får, så kommer vägen mot håll-
barhet kräva att vi kritiskt reflekterar över de inbyggda normer, värderingar och underliggande 
antaganden som ryms i detta begrepp (O’brian et al., 2013; Barth, 2015). Därför är inte enbart 
projektarbeten som levererar konkret undervisningsmaterial relevanta, utan även arbeten som 
ifrågasätter grundantaganden och som väcker fler frågor än svar. 

Tyvärr har det också visat sig att medan det finns ett intresse hos relativt många, är tidsbristen 
ett stort hinder för att söka sig till kursen eller att slutföra den. Samtidigt som universitetsled-
ningen ser behovet och nyttan, har förankringen på fakultetsnivå inte skett i lika stor utsträck-
ning. I slutändan är det mestadels redan engagerad personal som söker sig till kursen baserat på 
eget intresse, medan det mer sällan görs av strategiska skäl för utveckling av hela program eller 
programutbud. En sådan mer strategisk utveckling är önskvärd, då förändringar på kursnivå 
oftast inte är tillräckligt. 

De globala utmaningar mänskligheten står inför efterfrågar genomgripande förändringar av 
våra samhällen på kort tid – förändringar i alla samhällssektorer och på alla nivåer. Om uni-
versitetet ska axla sitt ansvar och sin möjlighet att ställa om våra samhällen och skapa en håll-
bar framtid, kommer det sannolikt att krävas att initiativ liknande kursen Lärande för hållbar 
utveckling blir en självklarhet för varje lärosäte. 
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