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Lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse 

Utbildning, undervisning och lärande om hållbar utveckling är centralt i vår strävan att rädda 

jorden och bevara vår miljö. Kunskap om vad vi måste göra och vad vi kan göra för en hållbar 

mångkulturell värld formulerar vi tillsammans med vår partnerskola, genom att utarbeta 

gemensamma strategier och förhållningssätt för hur vi som pedagoger ska undervisa och 

utbilda våra elever och framtida generationer. 

Målet är 

Att tillsammans med vår partnerskola, La Salle Secondary school i Kota Kinabalu på Borneo i 

Malaysia, inspireras pedagogiskt samt utveckla interkulturell förståelse till att hitta, utveckla 

och dokumentera strategier och undervisningsmetoder för hur vi som pedagoger kan 

undervisa och utbilda våra elever och framtida generationer, så att de i egenskap av 

politiker, ledare, konsumenter och väljare, får de förutsättningar och det engagemang som 

krävs i skapandet av vår mångkulturella värld och morgondagens miljö.  

Aktiviteter 

Att genomföra pedagogutbyte mellan pedagoger från Grubbeskolan i Umeå och La Salle 

skolan för att tillsammans utforma arbetsområden om hållbar utveckling och lärande. Att se 

och uppleva betydelsen av interkulturellt förhållningssätt samt hur den andra skolan 

undervisar och vad vi kan lära oss av det och vise versa och i framtiden komma fram till 

gemensamma arbetsområden. Att pedagogutbyten ska syfta till gemensamma projekt för att 

göra eleverna medvetna om att de utmaningar vi står inför är likartade i olika delar av 

världen. Att tillsammans skapa en gemensam plattform för kommunikation. 

Vi tror på ett långsiktigt samarbete där nästa steg skulle vara att involvera många 

ämnesgrupper i undervisningen om hållbar utveckling och interkulturell utbildning. När 

elevredovisningar sker ska representanter från båda skolorna finnas närvarande så att 

lektioner och arbetsområdet kan utvärderas och vidareutvecklas. 

Det långsiktiga målet är att sprida våra kunskaper och metoder till pedagoger inom hela 

skolan i Umeå, så att detta projekt kan stärka, bidra till och bli en viktig del i Umeå kommuns 

policy för utbildning i hållbar utveckling och interkulturell förståelse. 
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