Utkast till nationellt program för miljö- och hållbarhetsfostran för åren 2024-2026

Hållbar skola
Hållbar skola är ett utkast till ett riksomfattande program för miljö- och hållbarhetsfostran. Programmet
har tagit intryck av programmet En skola i rörelse. Hållbar skola ger barn och unga inom
småbarnspedagogiken, grundskolorna och andra stadiets utbildning färdigheter som behövs för att bygga
upp en hållbar framtid. Programmet är baserat på ekologisk hållbarhet och förverkligas på både svenska
och finska (Kestävä koulu).

Hållbarhetsomställningen behöver Hållbar skola
För att bygga upp ett hållbart samhälle krävs det trovärdiga och omfattande åtgärder också inom
pedagogiken och utbildningen. Med hållbarhetsomställning avses att alla system i vårt samhälle grundligt
ses över och anpassas så att miljöns bärkraft inte överskrids. Det behövs snabba och omfattande
förändringar: endast så kan vi motverka klimatförändringen och naturens utarmning samt trygga en bra
framtid för kommande generationer.1 Hållbarhetsomställningen behöver oss alla – den pedagogiska sektorn
innehar en nyckelposition!
Skolans hållbarhet är dock inte enbart i lärarnas och
elevernas händer. Hållbar skola-programmet lägger vikt
vid verksamheten i sin helhet, vilket innefattar lärandet,
verksamhetskulturen och verksamhetens ramar
(anskaffningar, mat, lokaler, transporter). Hållbar skola
förutsätter att hela gemenskapen inom pedagogiken
och skolan tas med: att skolans ledning förbinder sig, att
övriga personal är med samt att hela verksamhetsmiljön
stöder projektet.

Varför behöver vi Hållbar skola?
De nyaste forskningsrönen rörande utarmningen av
naturens mångfald och klimatförändringen förutsätter
starkare tag i behandlingen av miljö- och
hållbarhetsfrågor inom pedagogiken. Också Finlands internationella förbindelser kräver detta.
Läroplanerna innehåller allt som behövs – utmaningarna rör målens förverkligande. Hållbara ekologiska
perspektiv ingår i läroplanerna, men lärarna behöver stöd för att hitta sambandet mellan miljöfrågor och
undervisningsinnehåll2. För närvarande försvagas miljöförbindelserna på vägen in i skolans vardag och
många andra krav går förbi dem i praktiken, trots att många småbarnspedagoger och lärare skulle vilja främja
miljö- och hållbarhetsfrågor3.
Hållbarhetsfostran förverkligas i mycket varierande utsträckning i den finländska grundskolan trots att
läroplanerna är lika för alla: Klasslärarna i allmänhet använder till exempel endast sporadiskt elevcentrerade
workshoppar eller studiecirklar som har att göra med forskning och upplevelser i naturen i sin undervisning4.
Programmet gör det möjligt för lärarna att nå målen inom läroplanerna och tillhandahåller en klar stomme
för att förverkliga hållbarhetsfostran i samarbete med eleverna, kollegorna och hemmen. Programmet lyfter
fram miljö- och hållbarhetsfrågorna till en central position och skolorna som föregångare inom
hållbarhetsomställningen.
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Programmet hjälper till att förverkliga nationella och internationella förbindelser och
linjedragningar
Programmet svarar på kraven som ställs i internationella och nationella linjedragningar och program inom
miljö- och utbildningspolitik som förpliktigar Finland, till exempel FN:s verksamhetsprogram för hållbar
utvecklig Agenda 2030s mål 4.7, programmet Klimatansvar i utbildningen (2019), UNESCOs ESDlinjedragningar som rör utbildning och pedagogik som främjar hållbar utveckling (2019), Utbildnings- och
kulturministeriets förvaltningssektors linjedragningar om hållbar utveckling (2020), den nationella strategin
för hållbar utveckling (2022)5 och EU-kommissionens rekommendation om utbildning för miljömässig
hållbarhet (2022)6.

Hur skall vi fortskrida?
1. Politiskt beslut om att programmet inleds för åren 2024–2026; programmet koordineras av
Utbildningsstyrelsen.
2. Skapandet av en centraliserad nätsida www.hallbarskola.fi (jfr. Skola i rörelse), som utgör en helhet för
kommunikation, material, tjänster, nätverk, utbildning och forskning.
3. Utbildningsanordnaren, skolan, daghemmet eller läroinrättningen, kan ansöka om utvecklingsmedel för
att utveckla hållbarhetsfostran och förhållanden.
4. Föreningar och andra aktörer inom branschen kan ansöka om utvecklingsmedel för att kunna erbjuda
material och tjänster riktade till skolor och småbarnspedagogik.
5. Programmet erbjuder fortbildning för lärare, pedagoger,
rektorer och utbildningsarrangörer.
6. Med hjälp av programmet utvecklas universitetens och
yrkeshögskolornas lärarutbildning.
7. Förverkligandet av programmet i sin helhet kostar cirka
8 miljoner euro per år (jfr. Skola i rörelse). Med denna
finansiering skulle Hållbar skola under tre år t.ex. nå
sammanlagt 50–60% av barnen och eleverna inom
småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet.
8. Data om programmets effektivitet samlas in från början och
existerande forskning utnyttjas.

Bakgrundsarbetet har inletts i Utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsen startade hösten 2021 ett utvecklingsprojekt inom hållbarhetsfostran som kartlägger
utgångsläget och samlar ihop intressentgrupper. Utvecklingsprojektet utgör en bra grund för inledningen av
projektet Hållbar skola. Utvecklingsprojektet avslutas våren 2023 – då nästa regeringsperiod inleds är det
dags att besluta om att starta det riksomfattande programmet!
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