
Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har 
myndighetsuppdrag, forskar, ordnarutbildningar och är storstadsregionens röst 
i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och 
tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så 
bra liv som möjligt.

Kontakt: andrea.kihl@goteborgsregionen.se



Verksamhetsområden:

Göteborgs centrum för hållbar utveckling - GMV



LärSUD:
Nätverk för lärande om hållbar 
stadsutveckling
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Cities
• Gothenburg

• Malmö 

• Sheffield-Manchester

• Kisumu

• Cape Town 

• Stockholm  

www.mistraurbanfutures.org



Syfte Lär-SUD

• Att skapa en fysisk och digital mötesplats för pedagoger och lärare som vill ta del av 
aktuell forskning om hållbar stadsutveckling samt utbyta erfarenheter kring 
pedagogiska verktyg och metoder.

• Att bidra till att fler som forskar kring hållbar stadsutveckling och lärande om hållbar 
utveckling får kontakt med lärare/pedagoger. (central målgrupp för forskningens 
nyttiggörande)  projektutveckling

• Att visa på hur lärande om hållbar stadsutveckling kan och bör integreras inom fler 
ämnen och till olika åldersgrupper genom teman som riktar sig till otraditionella 
målgrupper.

• Att bidra till att nya konkreta projekt startas för att utveckla metoderna kring lärande 
om hållbar stadsutveckling (nya läromedel m.m)

• Att ha fyra nätverksträffar per år, plattform i Facebook-grupp

https://www.facebook.com/groups/larsud/



Lär-SUD bjuder in till 
projektverkstad
Har du en idé som du vill förverkliga? Vill du få tips på källa att söka 
pengar från? Vill du träffa andra som har idéer kring projekt?

Magdalena Taube, forskare vid Göteborgs universitet, berättar om 
erfarenheterna från den första utlysningen av ULF-avtal. ULF är en nationell 
försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 
och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara 
samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, 
skolverksamhet och lärarutbildning.

Mikael Olsson, forskare vid Göteborgs universitet. Genom skolprojektet VIRTUE 
kan lärare och elever lära sig om och studera biologisk mångfald i olika 
vattenmiljöer. VIRTUEs fokus är påväxt av djur och alger på CD-liknande skivor. 
VIRTUE syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap hos elever men 
bidrar också till fortbildning av lärare. Skolprojektet kan anpassas till olika 
åldrar och mognadsgrad. VIRTUE-s utvecklas nu till en europeisk skolresurs 
med stöd av Erasmus+.

Minna Thunberg, UHR, Universitets-och högskolerådet. Hur kan skolan 
samverka med olika organisationer inom olika utbildningsområden genom 
internationella samarbeten? Inom ramen för Universitets-och högskolerådets 
internationella program är det möjligt att arbeta tillsammans med andra länder 
och olika typer av organisationer för att utveckla förskolan/skolans 
undervisning och övergripande arbete. 


