
 
Creating a more democratic, inclusive school 

Att skapa en mer demokratisk, inkluderande skola med 

fokus på hållbar utveckling  

 

Konferensprogram 23 Mars 2023 

8:30 Registrering, kaffe och öppningsutställning 

9:00 Session 1, Skolutveckling med stöd av Erasmus + 

Eva Marsh, rektor på Backatorpsskolan och koordinator för projektet Erasmus+ 

Education for sustainability and resilience. Eva kommer, tillsammans med några av 

sina lärare, presentera skolans professionella utvecklingsarbete när det gäller att 

arbeta tematiskt med lärande för hållbar utveckling.  

9.30 Session 2, Utbildning för hållbar utveckling 

Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet. Östman har varit med och 

utvecklat forskningen när det gäller lärande för hållbar utveckling i Sverige och 

Europa och leder en internationell nätverksbaserad forskningsmiljö i didaktik.  

10.15 Fikarast och tid för reflektion över de två första programpunkterna  

10.45 Session 3, Pluralistisk undervisning I praktik och teori 

Margaretha Häggström, PhD i undervisningspraktik vid Göteborgs universitet har lett 

forskningsarbetet under projektet. Häggström kommer att presentera viktiga 

element som behövs på en skola för att lärande för hållbar utveckling ska ske.  

Filmen om ämnesövergripande arbete vid šola Ob Rinži Kočevje, Slovenia kommer 

att visas och följas av reflektioner av skolans lärare Katja Ilc Virant and Mateja Vidrih 

tillsammans med forskaren Gitte Motzfeldt, docent i samhällsvetenskap, vid 

Högskolan i Østfold. 

11.45 Lunch  

12.45 Session 4, Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability  

Arjen Wals, Professor i transformativt lärande för socio-ekologisk hållbarhet vid 

Wageningenuniversitetet. Wals innehar också ordförandeskapet för UNESCO 

satsning på social lärande och hållbar utveckling.  
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13.30 Session 5, At göra det omätbara synligt 

Ann-Catherine Henriksson, PhD i pedagogik, Centrum för livslångt lärande, Åbo 

Akademi, Finland. Hon kommer att tala om utvärdering och bedömning i 

tvärvetenskaplig undervisning och lärande. Anna Johansson och Torbjörn Nyberg, 

lärare på Backatorpsskolan, Göteborg, kommer att presentera ett material framtaget 

under projektet för att bedöma förändrad handlingsberedskap, social kompetens 

och förändrade värderingar. 

14.15 Session 6, Reflektion och dialog i grupper över en fika.  

Deltagarna på plats i Göteborg kommer att få möjlighet att tillsammans diskutera sitt 

eget arbete med hållbar utveckling i grupper. En paus är planerad för Zoom-

deltagare men ett digitalt grupprum kommer att finnas tillgängligt för dem som 

önskar. 

15.00 Session 7, Vilka förändringar behövs hos lärare och i skolors utveckling för att få till 

stånd lärande för hållbarhet och resiliens.  

Virginia (Gini) Lockhart-Pedersen, biträdande professor vid Norskt Nationellt Center för 

engelska och främmande spark vid Østfold University College. Hon kommer att reflektera 

kring lärares professionella utveckling. Aktuella resultat kring professionell utveckling från 

Skolinspektionens rapport (2022) kommer att presenteras. 

Det blir en visning av filmen om forskningsresultat inom Erasmus+-projektet. Forskare och 

lärare inom projektet kommer att vara tillgängliga för en paneldiskussion. 

15.45 Session 8, Utvärdering och reflektion   

16.00 Slut för dagen. 

Det kommer att finnas möjlighet att stanna kvar 30 minuter för dem som har frågor 

kring Erasmus+ och hur man genom programmet kan få stöd för att utveckla skolan.  

 
The European Commission's support for the event does not constitute an endorsement of the contents, which 

reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 

be made of the information contained therein. 

Praktisk information 

 

När: Torsdag 23 mars 2023 8.30-16.00 

Var: Konferenscenter,Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Gothenburg / eller via Zoom.  

Förberedelse: Om möjligt, läs GreenComp innan konferensen: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040

