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Kontaktuppgifter 

 

Kursansvarig  

Michael Håkansson (michael.hakansson@edu.su.se)  

Kursadministratör 

Peter Skoglund (peter.skoglund@edu.su.se)  

 

Universitetskonto och Athena 

Lärplattformen Athena används i kursen för information kring uppgifter och eventuella 
schemaförändringar. Se därför till att du har ett användarnamn och lösenord för Athena innan du 
börjar kursen. All löpande information kommer att publiceras där. Om du behöver hjälp eller får 
problem med Athena kontaktar du it-supporten för studenter, se: 
http://www.su.se/utbildning/studentservice/it-förstudenter/it-support 

Athena (Itslearning) är SU:s lärplattform och kursen har en kurssajt på Athena som heter 
Utbilda för hållbar utveckling HT21. Du loggar in på sajten när du har blivit registrerad.  Kan 
du av någon anledning inte närvara ska du snarast möjligt kontakta kursansvarig.  

För att du ska komma in på kurssajten Athena och komma igång på bästa sätt med dina studier 
vill vi att du tar del av information om Athena som finns via nedanstående länkar. Väl inne på 
kurssajten bekantar du dig med planeringar som finns och de olika resurserna.  

• Logga in i Athena och hitta din kurs: 

https://zero.comaround.com/link/9d2f2238c0c94d2e9ff99f0682a7e425/ 

• Installera Athena-appen: 

https://zero.comaround.com/link/3ad8fb450f7c428cad82bcb5309d5de5/ 

 

Kursen ges helt på distans vilket innebär att all undervisning ges via distansundervisnings-
resursen Zoom. Se information om Zoom nedan. 

• Installera Zoom via 

https://serviceportalen.su.se/en-us/article/1055139. När du har installerat Zoom kan du följa 
instruktionerna på skärmen - observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver 
klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före första mötet i 
kursen. Om du redan har installerat Zoom är det bara att följa instruktionerna på skärmen när 
du klistrat in möteslänken som kursansvarig lägger upp på kurssajten vid kursstart. 

 

 

 

mailto:michael.hakansson@edu.su.se
mailto:peter.skoglund@edu.su.se
https://zero.comaround.com/link/9d2f2238c0c94d2e9ff99f0682a7e425/
https://zero.comaround.com/link/3ad8fb450f7c428cad82bcb5309d5de5/
https://serviceportalen.su.se/en-us/article/1055139


3 
 

 

 

Kursens upplägg och innehåll 

Det övergripande syftet med kursen är att kursdeltagarna ska utveckla vetenskapligt grundade 
kunskaper i och verktyg för att leda ett organisatoriskt förändringsarbete i skolan som bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Inom ramen för ett skolledarskap innebär detta att skapa och 
upprätthålla en organisation där lärande för hållbar utveckling blir en naturlig del av verksamheten. 
Det innebär också att implementera hållbarhetsperspektivet i all undervisning så att den 
sammantaget hanterar de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står 
inför. Kursens upplägg innebär att skolledaren påbörjar ett organisatoriskt förändringsarbete under 
kursens gång. Varje seminarium bidrar med verktyg för att stegvis implementera lärande för hållbar 
utveckling i undervisningspraktiken. Seminarierna bidrar också med analysredskap som gör det 
möjligt att urskilja organisatoriska och didaktiska möjligheter och utmaningar i den egna 
skolverksamheten. 
 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- anlägga ett holistiskt perspektiv på organisering av lärande för hållbar utveckling i 

undervisningspraktiken, 
- tillämpa ett kartläggningsverktyg för att identifiera befintliga möjligheter och hinder för 

skolans organisering, 
- tillämpa ett distribuerat och processinriktat skolledarskap, 
- använda processtöd för att utveckla en hållbar organisering baserat på en gemensam 

didaktisk helhetsidé (holism, pluralism och handlingskompetens), elevmedverkan, proaktivt 
ledarskap och samverkan med det omgivande samhället. 

 

Kurslitteratur  
Hagbert, Pernilla m fl. (2018). Framtider bortom BNP-tillväxt - Slutrapport från forskningsprogrammet 

’Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande’ . KTH Skolan för Arkitektur och 
Samhällsbyggnad, ISBN: 978-91-7873-044-5. Tillgänglig: www.bortombnptillvaxt.se  (se 
rapporten) (60 sid) 

Hjort, S. Kollegialt lärande Del 1 – Grunderna. https://www.youtube.com/watch?v=FIp6EWyZsec 
Håkansson, M; Van Poeck, K & Östman, L (2019). The political tendency typology: Different ways in 

which the political dimension of sustainability issues appears in educational practice. In 
Sustainable Development Teaching Ethical and Political Challenges, 1st Edition. Eds: Katrien 
Van Poeck, Leif Östman & Johan Öhman, Routledge Taylor and Francis group: London (12 sid) 
[Elektronisk resurs via SU-biblioteket] 

Jenkell, Lotta Dessen (2019). Globala målen i undervisningen. Del 9: Globala målen i undervisningen, 
Skolverkets modul Hållbar utveckling. Tillgänglig: https://larportalen.skolverket.se (20 sid) 

Leo, U & Mogren, A (2019). Leda lärande för hållbar utveckling. Del 6: Leda lärande för hållbar 
utveckling, Skolverkets modul Leda förändring. Tillgänglig: https://larportalen.skolverket.se (15 
sid) 

Loret: Locally Relevant Teaching:  Using locally relevant real-world sustainability challenges as a 
trigger for fascinating education. https://loret.se/ 

Malmberg, C (2019). Intressekonflikter och handlingskompetens. Del 1: Didaktiska perspektiv på 
hållbar utveckling. Skolverkets modul Ämnesövergripande – Grundskola åk 7-9 . Tillgänglig: 
https://larportalen.skolverket.se  (9 sid) 

Müller, U., Lude, A., & Hancock, D. (2020). Leading Schools towards Sustainability. Fields of Action 
and Management Strategies for Principals. Sustainability (Basel, Switzerland), 12(7), 3031. (20 
sid) https://doi.org/10.3390/su1207303 

http://www.bortombnptillvaxt.se/
https://www.youtube.com/watch?v=FIp6EWyZsec
https://larportalen.skolverket.se/
https://larportalen.skolverket.se/
https://loret.se/
https://larportalen.skolverket.se/
https://doi.org/10.3390/su1207303


4 
 

Naturskyddsföreningen (2017). Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på! Lärande för hållbar 
utveckling i Sveriges kommuner – en uppföljande kunskapsöversikt. Tillgänglig:  
www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/lhu_rapport_2017_0.pdf  
(36 sid) 

Skolverkets Modul: Del 6 - Leda lärande för hållbar utveckling (obs film). 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/6-styrning-ledning/Alla%20skolformer/602-Leda-
forandring/del_06/’ 

 Skolverket (2020). Att ställa frågor och söka svar – samarbete för vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Elanders Sverige. Kapitel 3-5 + sammanfattning. (110 sid) 

Universitets- och högskolerådet (2019). Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola 
och skola - Ett stöd för skolledare, huvudmän och pedagoger. Tillgänglig: 
https://www.utbyten.se/globalassets/2.-program/den-globala-skolan/dgs-larande-for-hallbar-
utveckling-i-styrdokumenten-2019.pdf 

Verhelst, D., Vanhoof, J &  Van Petegem, P. (2021). School effectiveness for education for sustainable 
development (ESD): What characterizes an ESD-effective school organization?. Educational 
Management Administration & Leadership 1–24 

Öquist, O. (2018). Systemteori i praktiken: Konsten att lösa problem och nå resultat. Stockholm: 
Gothia Fortbildning (136 sid) 

 
- tillkommer artiklar om att leda organisationsförändring och att leda förändringsprocesser 

 

Valbara eller frivilliga referenser 
Hjort. S. Kollegialt lärande Del 2  - Ledarskap. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIwJxhLXY94&t=12s 
Leithwood, K., Harris, A  & Hopkins, D. (2020) Seven strong claims about successful school leadership 

revisited, School Leadership & Management, 40:1, 5-22, 
Skolverket: Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/hallbar-utveckling-samt-halsa-och-rorelse-i-forskolan 

Skolverkets modul. Hållbar utveckling år 1-6. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-
utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6 

Skolverkets modul. Hållbar utveckling år 7-9. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-
utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling 

Skolverkets modul. Hållbar utveckling , Gymnasiet. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-
hallbar-utveckling/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY 

Universitets- och högskolerådet: Film – Ledarskap och lärande för hållbar utveckling.  Universitets- 
och högskolerådet. https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-
skola/den-globala-skolan/material/kompetensutveckling/skolverkets-modul/ 

Universitets- och högskolerådet. Material för förskolan. 
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-
skolan/material/pedagogiskt-material/material-for-forskolan/ 

 
 

Träff 1 Vad utmärker Lärande för hållbar utveckling?  
 
Innan seminariet ser du filmen ”Leda lärande för hållbar förändring” som finns på Skolverkets 
modul.  
Under semianriet får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om att anlägga ett holistiskt 
perspektiv på organisering av lärande för hållbar utveckling i undervisningspraktiken samt att  
tillämpa ett kartläggningsverktyg för att identifiera befintliga möjligheter och hinder för skolans 
organisering,  
 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/lhu_rapport_2017_0.pdf
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/6-styrning-ledning/Alla%20skolformer/602-Leda-forandring/del_06/
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/6-styrning-ledning/Alla%20skolformer/602-Leda-forandring/del_06/
https://www.utbyten.se/globalassets/2.-program/den-globala-skolan/dgs-larande-for-hallbar-utveckling-i-styrdokumenten-2019.pdf
https://www.utbyten.se/globalassets/2.-program/den-globala-skolan/dgs-larande-for-hallbar-utveckling-i-styrdokumenten-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pIwJxhLXY94&t=12s
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hallbar-utveckling-samt-halsa-och-rorelse-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hallbar-utveckling-samt-halsa-och-rorelse-i-forskolan
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbar-utveckling/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material/kompetensutveckling/skolverkets-modul/
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material/kompetensutveckling/skolverkets-modul/
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material/pedagogiskt-material/material-for-forskolan/
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material/pedagogiskt-material/material-for-forskolan/
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Länk till zoom hittar du under Träff 1 i Athena. 
 
Kl 13-14 Incheckning: se och diskutera filmen ”Leda lärande för hållbar utveckling”  för att få en 
nulägesrapport om var i processen kursdeltagarnas befinner sig . 
14.15-15.00  Erfarenheter från en skola i Malmö (Skolledare och förstelärare presenterar 
framgångsfaktorer och utmaningar)  
15.00-15.30 erfarenhetsutbyte 
15.45-16.00 Kartläggningsverktyg 
16.00- 17.00 Uppgifter inför nästa träff 
 
Aktuell kurslitteratur 
Jenkell, Lotta Dessen (2019).  
Leo, U & Mogren, A (2019). 
Se filmen Skolverkets Modul: Del 6 - Leda lärande för hållbar utveckling. 
Malmberg, C (2019). 
Universitets- och högskolerådet (2019) 

Träff 2 Organisatorisk förändringar  
Innan seminariet ser du filmen ”Kollegialt lärande – grunderna”.  
Under seminariet får du möjlighet att fördjupa dig i att använda processtöd för att utveckla en 
hållbar organisering baserat på en gemensam. 
 
Länk till zoom hittar du under Träff 2 i Athena. 
 
13-14 Incheckning: hur har det gått med kartläggning och bildande av LHU-grupp? 
14-15.30. Insikter om hur LHU, organisationsförändringsprocesser och att leda sådana processer 
samverkar. 
15.45-17.00 Vad blir nästa steg utifrån erfarenheter från Malmö och den egna skolans praktiska 
förutsättningar 
 
Aktuell kurslitteratur 
Hjort, S. Kollegialt lärande – Del 1 Grunderna (Film) 
Müller, U., Lude, A., & Hancock, D. (2020) 
Verhelst, D., Vanhoof, J &  Van Petegem, P. (2021). 
Öquist, O. (2018). 

- Tillkommer litteratur om att leda organisationsförändringar och att leda 
förändringsprocesser 

Träff 3 Att undervisa för hållbar utveckling 
Under seminariet får du möjlighet att fördjupa dig i att använda processtöd för att utveckla en 
hållbar organisering baserat på en gemensam didaktisk helhetsidé (holism, pluralism och 
handlingskompetens), elevmedverkan, proaktivt ledarskap och samverkan med det omgivande 
samhället.  
 
Länk till zoom hittar du under Träff 3 i Athena. 
 
13-14 Incheckning: Se filmen från träff 1 som utgångspunkt för ett erfarenhetsutbyte om 
processen på den egna skolan. Identifiera framgångsfaktorer och hinder 
14-15.30 Workshop Naturskyddsföreningen, skolledare + lärare och personal skolledarnas skolor 
15-45-16.30 Två stödmodeller (Loret och en stödmodell för att undervisa om hållbarhetsfrågor ) 
att använda i undervisningen  
16.30-17.00 Utcheckning: vad tar du med dig från dagens träff när du tänker på att organisera 
LHU på din skola? 
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Aktuel kurslitteratur 
Hagbert, Pernilla m fl. (2018). 
Håkansson, M; Van Poeck, K & Östman, L (2019).  
Jenkell, Lotta Dessen (2019).  
Loret.se 
Naturskyddsföreningen (2017).  
Skolverket (2020). 

Träff 4 Tillbakablick och framåtblick på att leda organisering av lärande för för hållbar 
utveckling 
Under seminariet samlar vi upp era olika processer och relaterar dem till kurslitteraturen samt 
förbereder examinationsuppgiften. Vidare planeras tid och innehåll för det kommande läsårets 
uppföljningsträffar. 
 
 Länk till zoom hittar du under Träff 4 i Athena. 
 
13-14 Incheckning: nulägesbeskrivning av den egna skolans process.  
14-15.30 Inspel om organisationsförändring och processtöd för att identifiera nästa steg i 
respektive skolas organisationsförändringsprocess 
15.45-17.00 Genomgång av examinationen + planering när nästa läsårs uppföljningsträffar ska 
infalla  
 
Aktuell kurslitteratur 
Relevant kurslitteratur för uppgiften  

 
 

Examination och betygsättning  

Examinationen är individuell och utgörs av en skriftlig diskuterande text i akademisk genre. Den ska 
ta sin utgångspunkt i kurslitteraturen och du ska således förhålla dig till all litteratur i resonemangen 
(med referenser). 
 

Examinationsuppgiften 
Utformas tillsammans av kursledning och kursdeltagare där syftet är att uppnå kursens förväntade 
studieresultat.  
 

Inlämning 
Examinationen ska lämnas in på Athena senast den 19/6 kl 23:59 under ”Inlämning av examination”. 
Spara dokumentet som Wordfil (.docx/.doc). Undvik andra filformat och komprimera heller 
inte filen – detta kan medföra att vi inte kan öppna och bedöma din examination. 
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Betyg 
Stockholms universitet använder en sjugradig betygsskala. A är det högsta godkända betyget och E är 
det lägsta. Underkända betyg är F och Fx. Betyget F innebär omexamination och betyget Fx 
komplettering (en gång inom sju arbetsdagar). 
Om inte kompletteringen inkommit inom sju dagar eller om examinationen efter komplettering inte 
bedöms motsvara kriterierna för ett godkänt betyg så kvarstår betyget Fx utan möjlighet till vidare 
komplettering. 
 
Omexamination 
Om du inte lämnar in din rapport vid det ordinarie examinationstillfället eller får ett underkänt betyg 
(och inte blir godkänd vid en eventuell komplettering) så kontaktar du kursadministratören och 
anmäler att du ska göra en omexamination senast en vecka innan omexaminationstillfället. Det är 
samma betygskriterier som gäller vid omexamination. Då du kontaktar kursadministratören uppger 
du ditt namn så som det är registrerat på Athena, ditt ärende, vilken kurs det är fråga om, vilken 
termin du varit registrerad, samt ditt användarnamn i Athena.  
Följande datum gäller för omexamination: 
 
• Senaste inlämning för Omexamination är den 31/8 2022 kl 23:59. 

Plagiering 
Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid 
vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare 
eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som 
plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, sk. 
självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta 
innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat 
kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. 
Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 
studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en 
etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras 
texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till 
avstängning. Vid SU kontrolleras texterna mot en databas.  

Fusk  
Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar 
ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot 
student som:  
 

• med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 
studieprestation annars ska bedömas, 

• stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 
avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för 
examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. 
Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor. 
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Betygskriterier 
Delas ut på träff 1 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut. Länk till 
kursutvärderingen läggs antingen ut på Athena eller skickas på mejl till samtliga registrerade 
studenter. 
 

Stöd i dina studier 
Vid Stockholms universitet finns också möjlighet att, utöver den ordinarie undervisningen, få extra 
stöd i sina studier. 
 

Studie-och språkverkstaden 
Vid Studie-och språkverkstaden på Stockholms universitet kan du bl. a få hjälp med studieteknik och 
akademiskt skrivande. Studie-och språkverkstaden erbjuder både föreläsningar, seminarier och 
personlig handledning. Information om tjänster och kontaktuppgifter hittar du via följande adress 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden 
 

Studera med funktionsnedsättning 
Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning, t.ex. dyslexi, har du möjlighet att få särskilt 
pedagogiskt stöd. Exempel på stödinsatser kan vara anteckningshjälp, talböcker, förlängd 
tentamenstid eller teckenspråkstolkning. Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd hos Studentstöd 
på Stockholms universitet 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning 
 
Därefter kan det utfärdas ett intyg som gäller för studier på universitetet.  
 
Det är ditt ansvar som student att innan kursen börjar kontakta kursadministratör Peter Skoglund vid 
Institutionen för pedagogik och didaktik, se e-post ovan. Kursadminstratören kommer i sin tur att 
kontakta kursansvarig om vilket stöd du behöver.  
 
 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning

