
Ekologiskt hållbar miljö är en fråga om mänskliga rättig-
heter. Vi har alla rätt att dricka rent vatten, andas frisk 
luft och äta tillräckligt med näringsrik mat.  Människan 
är beroende av miljön för att överleva och vi påverkas 
i hög grad av miljöförstöring och överutnyttjande av 
världens naturresurser. Fattiga drabbas hårdare än an-
dra eftersom de inte har samma möjligheter att skydda 
sig mot miljöförstöringens effekter. Förutsättningarna 
för utveckling är i stor utsträckning beroende av vilka 
möjligheter människan har att påverka sin egen vardag. 
Därför kräver en hållbar utveckling både miljöhänsyn 
och fokus på mänskliga rättigheter.

Program
09.00 Inledning
09.15  Sveriges arbete med mänskliga rättigheter
10.00  Fika
10.30 Sveriges arbete med mänskliga rättigheter, forts
11.30 Skola för mänskliga rättigheter
12.15 Lunch
13.15 Rättighet och möjlighet till ekologisk hållbar 
 utveckling
14.00 Vetenskaplighet och lärande för hållbar 
 utveckling
15.00 Avslutning
15.15  Fördjupning i kvalitetsverktyget Acedu – endast 
 för studenter på kursen Hållbar utveckling med  
 människan i centrum

Mänskliga rättigheter och 
hållbarhet – i och utanför 
klassrummet
INBJUDAN TILL SEMINARIUM • 2 NOVEMBER I GÖTEBORGi

Målgrupp
Lärare alla kategorier, lärarstudenter och skolledare

Plats
Medicinareberget, Göteborg
Lokal meddelas i samband med bekräftelse

Tid
Onsdag 2 november kl 9.00-16.00

Anmälan
Anmäl dig via webbplatsen www.denglobalaskolan.se
För studenter gäller att kursen ingår i Hållbar utveckling 
med människan i centrum
Seminariet är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår

Kontakt
Alexina Thorén Williams, Göteborgs universitet
alexina.thoren.williams@gu.se

Anna Mogren, Den Globala Skolan
anna.mogren@denglobalaskolan.se
0706-180416

Arrangör
Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan 
i samarbete med Göteborgs universitet och Lärarnas 
Riksförbund

Mer om program och medverkande på nästa sida >>>



Program och medverkande
09.00 Inledning av Den Globala Skolan, Lärarnas Riksförbund och 
 Göteborgs universitet

09.15  Sveriges arbete med mänskliga rättigheter
 Hanna Gerdes är människorättsjurist, författare, föreläsare och grundare
 av Hanna and Goliath Law and Education. Hon definierar, reflekterar över
 och tänjer på begreppet mänskliga rättigheter. Vilka är de? Hur går de att  
 avgränsa? Och hur ansvarar, respekterar och beskyddar vi rättigheterna i  
 samhället i allmänhet och skolan i synnerhet.

10.00  Fika

10.30 Sveriges arbete med mänskliga rättigheter, forts

11.30 Skola för mänskliga rättigheter
 Christoffer Dahlin, utbildningssamordnare på Amnesty International pre-
 senterar och leder interaktiva övningar med utgångspunkt från Amnestys   
 projekt för gymnasieskolan Skola för mänskliga rättigheter.

12.15 Lunch

13.15 Rättighet och möjlighet till ekologisk hållbar utveckling
 Ylva Lundin är författare, pedagogisk konsult och aktiv i nätverket Om-
 ställning Sverige. Hon har specialiserat sig på hur de hållbara utmaningar-
 na ska få en plats i svensk utbildning och delar med sig av sin praktiska
  erfarenhet kring  de globala utmaningarna och visar på rättigheter och möj-
 ligheter till en ekologisk hållbar samhällsomställning.   

14.00 Vetenskaplighet och lärande för hållbar utveckling
 Lena Molin, Uppsala universitet. Lena föreläser om lärande för hållbar
 utveckling i skolans styrdokument och ger exempel från ämnesplanen  för  
 geografi. För att utbildning skall uppfylla de vetenskapliga krav på kvalitet  
 som krävs i samband med ett hållbart lärande har Uppsala universitet ut-
 vecklat ett kvalitetsverktyg, Academy of Education - Acedu.  Verktyget pre-
 senteras under seminariet och finns på www.acedu.se

15.00 Avslutning

15.15  Fördjupning i kvalitetsverktyget Acedu - endast för studenter 
 Studenter på kursen Hållbar utveckling med människan i centrum hösttermi-
 nen 2016 vid Göteborgs universitet har möjlighet att få sina examinations-
 uppgifter bedömda enligt verktyget Acedu. Intresserade? Skicka ditt arbe
 te till Acedu med kopia till anna.mogren@denglobalaskolan.se senast fre-
 dagen den 14 oktober. Återkoppling sker i grupp kl 15.15-16.00 efter att   
 ordinarie program för dagen avslutats.

Även Lärarnas Riksförbund medverkar under dagen. De bjuder deltagarna på 
lunch.

Hanna Gerdes

Christoffer Dahlin

Lena Molin

Ylva Lundin


