
 

 

 

Inbjudan till kostnadsfri spridningskonferens: 

Utbildning om resiliens och hållbarhet 

 
NÄR: 23 mars, kl. 8.30 – 16.00 
 

VAR: Wallenberg Center, Göteborgs 

universitet. Medicinaregatan 20. 

 

Online: Åtkomst till länk efter anmälan. 

 

Anmälan: 

https://forms.gle/TcTf198nsoLfkHuu9  

 

Under konferensen presenteras resultaten av Erasmus+ projektet Education for resilience and 

sustainability i form av föreläsningar, filmer och diskussioner. Projektet har inkluderat lärare, 

rektorer, forskare och lärarstudenter från fyra olika länder. Pedagogiska överväganden som 

gjorts, teoretiska perspektiv projektet lutat oss mot, och didaktiska implikationer av såväl 

forskningens som undervisningens resultat kommer att diskuteras. Syftet med projektet har 

varit att bidra med kunskap om hur frågor om resiliens och hållbarhet i undervisning för både 

låg- och mellanstadieelever, och för lärarstudenter, kan implementeras och utvecklas. Ytterst 

har det handlat om att bidra till elevers och lärarstudenters utveckling och lärande gällande 

frågor som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 

Program: 

8.30 – 9.00.  Registrering + kaffe 

9.00 – 9.30.  Session 1. Eva Marsh: Skolutveckling med stöd av Erasmus + 

9.30 – 10.15  Session 2. Leif Östman: Utbildning för hållbar utveckling 

10.15 – 10.45  Kaffepaus 

10.45 – 11.45  Session 3. Margaretha Häggström: Pluralistisk undervisning i teori och praktik.  

Virginia Lockhart Pedersen, Gitte C. Motzfeldt, Katja Ilc Virant och Mateja Vidrih. 

11.45 – 12.45  Lunch 

12.45 – 13.30 Session 4. Arjen Wals: Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability. 

13.30 – 14.15  Session 5. Ann-Catherine Henriksson: Att synliggöra det omätbara.  

Torbjörn Nyberg och Anna Johansson. 

14.15 – 15.00 Session 6. Kaffepaus med reflektioner och dialog i grupper. 

15.00 – 16.00 Session 7. Eva Marsh & Ylva Lundin: What necessary changes do we need to do in 

schools to reach learning for sustainability and resilience? Paneldiskussion.  

 

 

https://forms.gle/TcTf198nsoLfkHuu9


 

Projektets presentationer ramas in av utblickar från professor Arjen Wals och 

professor Leif Östman. 

 

Arjen Wals, professor i Transformative Learning for Socio-Ecological 

Sustainability vid universitetet i Wageningen, Nederländerna, och 

Unesco Chair for Social Learning for Sustainability. Han utses till 

hedersdoktor för att han är ”världsledande inom forskning och 

undervisning om och för en mer hållbar värld” och för att han med 

start 2012 varit starkt bidragande till att etablera forskningsmiljön 

Lärande för hållbar utveckling vid Utbildningsvetenskapliga 

fakulteten. - Bra utbildning är avgörande för att vi ska lära oss att leva i   

                                    harmoni med jorden och bli mer medvetna och kompetenta i vår tids  

                                    hållbarhetsutmaningar 

 

Leif Östman, Professor i didaktik vid Uppsala universitet, och 

gästprofessor vid Göteborgs universitet. Han har utvecklat forskning 

om utbildning för hållbar utveckling, i Sverige och Europa och leder 

en internationell nätverksbaserad didaktisk forskningsmiljö. Han är 

intresserad av olika sätt att undervisa om kontroversiella 

hållbarhetsfrågor. - Jag vill vara en kreativ partner vad gäller forskning 

och utvecklandet av modeller och verktyg för samarbetet mellan 

forskare, lärare och andra aktörer som är intresserade av att främja 

hållbarhetsundervisning. 
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