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Regleringsbrev till Skolverket

1. Ökad kännedom om hur Agenda 2030 och de nationella miljömålen
kopplar till undervisning
Statens skolverk ska synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 och
de nationella miljömålen (generationsmålet och miljökvalitetsmålen som
riksdagen har fastställt) kopplar till styrdokument för skolväsendet.
Syftet med uppdraget är att ge huvudmän och personal i skolväsendet
ökad kännedom om Agenda 2030 och de nationella miljömålen och
därmed förbättra förutsättningarna för att utbildning för hållbar
utveckling med dess tre dimensioner (ekonomisk, social och ekologisk)
kan ingå i undervisningen.
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Agenda 2030

4.7 Utbildning för hållbar utveckling 
och globalt medborgarskap
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.
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Hållbar utveckling
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Alla människor är 

beroende av naturen

1/3 av världens grödor är 
beroende av pollinerande insekter 

16 % av allt animaliskt protein vi 
konsumerar kommer från havet

Grönska minskar stress
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Uppdrag som grund till 

webbkursen i Utomhusdidaktik

• Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av 

förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. 

U2015/191/S

• Prop. 2017/18:9. Skolstart vid sex års ålder
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Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges 

möjlighet att möta en undervisning som utgår från 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också 

utmanas till nya upptäcker. Eleverna ska erbjudas en 

variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som 

integrerar omsorg och lärande. Undervisningen i 

fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och 

skolan genom att lärandet i högre grad ska vara 

situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 

samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.
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Långsiktiga målen

låta eleverna utveckla sin förmåga att:

• utforska och beskriva företeelser och samband i 

natur, teknik och samhälle, och

• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som 

kan påverka hälsa och välbefinnande 
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Viktiga aspekter i lärande för hållbar 

utveckling.

• Delta i äkta, direkta möten som berör Autenticitet

• Samtala, lyssna och överlägga Språk och kunskapsutveckling

• Äga och ta initiativ Initiativtagande

• Föreställa sig och skapa Kreativitet/innovation
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Webbkurs i 

Utomhusdidaktik

• Hur kan jag flytta ut lärandet och undervisa i olika 

utomhusmiljöer? 

• Vad är egentligen fördelarna med att vara 

utomhus? 

• Vad ska jag tänka på? Och hur kan jag organisera 

det på bästa sätt?  

Kursen  vänder sig främst till dig som undervisar i 

förskoleklass och fritidshem.  
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https://utbildningar.skolverket.se/group/guest/dashboard
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