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UNESCOs utbildningssektor 

Utbildning är Unescos högsta prioritet 

eftersom det är en grundläggande 

mänsklig rättighet och grunden för att 

bygga fred och driva en hållbar 

utveckling. UNESCO är FN:s 

specialiserade organ för utbildning och 

utbildningssektorn tillhandahåller globalt 

och regionalt ledarskap inom utbildning, 

stärker nationella utbildningssystem och 

svarar på samtida globala utmaningar 

genom utbildning med särskilt fokus på 

jämställdhet och Afrika. 

Global Agenda 2030 för utbildning 

UNESCO har som FN:s specialiserade organ 

för utbildning fått i uppdrag att leda och 

samordna Agenda 2030 för utbildning, som är 

en del av en global rörelse för att utrota 

fattigdomen genom 17 mål för hållbar 

utveckling fram till 2030. Utbildning, som är 

avgörande för att uppnå alla dessa mål, har 

ett eget mål, mål 4, som syftar till att 

”säkerställa en inkluderande och likvärdig 

utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla.” Åtgärdsramen 

Utbildning 2030 ger vägledning för 

genomförandet av dessa ambitiösa mål och 

åtaganden. 
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1 Inledning 
 

UNESCO-skolnätverket 

 
UNESCO-skolnätverket (Associated Schools Network, ASPnet) har som mål att ”bygga 

upp fredsförsvaret” hos eleverna. Det främjar de värderingar och principer som anges i 

UNESCOs stadga och Förenta nationernas stadga, som innefattar: grundläggande 

rättigheter och mänsklig värdighet, jämställdhet, sociala framsteg, frihet, rättvisa och 

demokrati, respekt för mångfald och internationell solidaritet. 

 
ASPnets ursprung går tillbaka till år 1953, då UNESCO lanserade ett projekt kallat 

”Scheme of Co-ordinated Experimental Activities in Education for Living in a World 

Community”. Idag representerar ASPnet ett globalt nätverk med 11 700 läroanstalter i 

182 länder, som tillhandahåller förskoleundervisning, grundläggande utbildning och 

gymnasieutbildning samt teknisk utbildning och yrkesutbildning eller lärarutbildning. 

 
Som medlem i ASPnet har din läroanstalt åtagit sig att stödja UNESCOs uppdrag och att 

omsätta dess globala mål i undervisning, lärande och konkreta åtgärder. 

 

Om den här guiden 

 
Den här guiden är till för alla på din läroanstalt: rektorn eller ledaren, den styrgrupp 

som utsetts för ASPnet, lärare, personal, elever, skolnämnd och elevernas familjer. Den 

riktar sig till alla som är involverade i utvecklingen av läroanstaltens vision och kultur, 

dess politik och regler, dess styrning och vardag samt planering, ledning, övervakning 

och utvärdering av aktiviteter i och utanför klassrummen. 

 
Den bör också användas som ett verktyg för att informera lokalsamhället, lokala 

myndigheter och partner, besökare och media om syftet med och innebörden av att 

vara medlem i ASPnet. Guiden bygger på och kompletterar guiden för nationella 

koordinatorer av ASPnet, där ASPnets övergripande ledningsstruktur och de olika 

aktörernas roller och ansvarsområden fastställs. Den här guiden kommer att 

distribueras till alla medlemmar i ASPnet runt om i världen för att hjälpa dem att fullt ut 



 

förstå och spela sin roll som förebilder och pionjärer när det gäller att utbilda för fred 

och hållbar utveckling, och ge sina studerande möjlighet och utrymme att växa och 

agera som världsmedborgare.



 

 

2 Att tillhöra ASPnet: 
Vad innebär det? 

 

 
Vi är fast 

beslutna att bidra 

till UNESCOs 

uppdrag att 

bygga fred i 

världen. 

 

Vi framhäver UNESCOs 

värderingar och mål i 

organisationen samt i vår 

läroanstalts praxis, program, 

strukturer, lektioner och 

projekt. 

 

 

Vi lär ut och 

praktiserar mänskliga 

rättigheter och mänsklig 

värdighet, jämställdhet, en 

kultur av fred och icke-våld, 

rättvisa och demokrati, 

respekt för mångfald och 

internationell  

solidaritet. 

 

Vi tillhör en global 

gemenskap av 

likasinnade skolor och har 

kontakt med samt delar 

kunskap och erfarenheter 

och utvecklar 

gemensamma projekt 

med tiotusentals rektorer, 

lärare och elever runt om 

i världen. 

 
 

 
UNESCO-skolnätverket är öppet för alla skolor, i olika 

sammanhang, med olika förutsättningar och resurser. 

Det är i nte ... 
• ett nätverk av ”elitskolor” 

 • fokus på akademisk spetskompetens eller rangordning av 
läroanstalter 

 
Medlemskapet är ett frivilligt åtagande för att bidra till 

fre d, internationell förståelse och hållbar utveckling. 

Det är inte ... 

• en utmärkelse 

• en ”kvalitetsmärkning” för prestationer 
 



 

Att vara medlem: 3 Vilka är fördelarna? 
 

 

Tillhöra en global 

gemenskap av skolor som 

sedan 1953 har erkänts för 

sin roll när det gäller att 

dela och sprida värderingar 

inom utbildning för 

internationell förståelse och 

pedagogisk innovation 

 

 
 

Mer meningsfulla och 

handfasta möjligheter till 

lärande för våra elever och 

nya och varierande 

möjligheter till 

yrkesmässigt lärande för 

våra lärare 

 

 

Tillgång till tematisk 

vägledning, expertkunskap 

och resurser 

för undervisning och 

lärande från UNESCO 

 
Möjligheter att  

delta i globala  

kampanjer, firanden  

och tävlingar kring  

UNESCOs prioriteringar 

 

 

 

Kontakt, samarbete 

och  

samverkan med  

partnerskolor  

i över 180 länder  

över hela världen 



 

 

 

Tillgång till ASPnets (OTA) 

online -plattform där alla 

medlemmar kan ladda upp 

material, foton och videor som 

de delar med sig och utforska 

andra medlemmars  

material 

 
Synlighet för  

våra aktiviteter  

genom OTA,  

ASPnets sidor i sociala  

medier och UNESCOs 

webbplats, publikationer  

och rapporter 

 

 

         Ömsesidigt lärande 

och rådgivning  

genom utbyten med 

andra ASPnet-rektorer,  

-lärare och -studerande  

runt om i världen 

 

Tillstånd att  

använda logotypen  

”Member of the UNESCO 

Associated Schools”  

(medlem i UNESCO-

skolnätverket)  

i enlighet med UNESCO 

ASPnet Riktlinjer för 

logotyper (se ⑦) 

Tillgång till utvalda  

möjligheter för våra  

lärare och elever att  

delta online eller fysiskt 

 i nationella, regionala eller  

internationella  

konferenser  

eller forum 

 

 

 Medlemskap i ASPnet är gratis för alla 

medlemmar. Det finns inga avgifter för ansökan, 

antagning, certifiering eller förnyelse av medlemskap. 



Att hålla löftet: 4   Vilka är våra skyldigheter? 

 

Vi bör upprätthålla UNESCOs värderingar och principer och: 

a. lämna in en årlig arbetsplan till vår nationella koordinator, 

med en beskrivning av de förväntade resultaten 

b. skicka en årsrapport till den nationella koordinatorn med hjälp 

av den mall som tillhandahålls senast det datum som begärs 

c. Varje läsår delta i minst ett globalt eller regionalt projekt 

eller en global eller regional tävling eller kampanj som 

föreslås eller kampanj som föreslås av UNESCO, eller i en 

liknande nationell aktivitet som föreslås av den nationella 

koordinatorn 

d. Varje läsår fira minst två internationella dagar som utsetts av FN, 

och som väljs från ASPnet-kalendern i ASPnets (OTA) online-

verktyg, och som hela skolgemenskapen deltar i 

e. Visa en extern skylt om medlemskap i ASPnet på skolan, 

enligt instruktion eller som vår nationella koordinator 

tillhandahåller 

f. Informera vår skolgemenskap om medlemskapet i ASPnet 

(exempelvis genom personal-, föräldra- och elevmöten, 

affischer och skolans webbplats) 

g. Uppdatera vår information (kontaktuppgifter, skolstatistik och 

aktiviteter) i online-plattformen för ASPnet minst två gånger 

per år, med hjälp av OTA-handledningen för medlemmar (OTA 

Tutorial for members) som finns tillgänglig hos vår nationella 

koordinator eller direkt på plattformen efter inloggning

 

 

 

 

 

 

 



Utöver dessa krav från UNESCO kan vi ha skyldigheter som 

fastställts av vår nationella koordinator. Medlemskapet varar 

under en bestämd tidsperiod, som varierar mellan tre och fem 

år och bestäms av vår nationella koordinator. Medlemskapet 

kan förnyas så länge vi uppfyller de nödvändiga villkoren. Om 

vi inte uppfyller dem ber vår nationella koordinator UNESCO 

om att avsluta vårt medlemskap. 

 

 



 

5 Att göra skillnad: 
Hur omsätter vi vårt engagemang i handling? 

Vi engagerar alla i vår skola – ledning, lärare, personal, studerande och 

familjer – i våra ansträngningar att göra UNESCOs ideal verkliga och 

påtagliga. Detta kallas för en helhetssyn på skolan (whole-school 

approach). 

Vi utser en styrgrupp för ASPnet-skolan och ser till att den har den 

kunskap, information, tid och stöd som krävs för att kunna spela denna roll. 

Vi erbjuder en säker, hållbar, icke-våldsam, inkluderande och effektiv 

lärmiljö för alla våra studerande, både kvinnliga och manliga. 

 

Vi betonar utbildningens fyra pelare enligt definitionen i UNESCOs 

rapport Learning från 1996: The Treasure Within: (i) lära sig att veta, 

(ii) lära sig att göra (iii) lära sig att vara och (iv) lära sig att 

leva tillsammans. 

 

Vi är pionjärer när det gäller innovativa, deltagande och kreativa 

metoder och tillvägagångssätt för att förändra och omvandla 

utbildningssystem och -politik. 

 

Vi fokuserar på ASPnets tre tematiska åtgärdsområden: 

1. Globalt medborgarskap och en kultur av fred och icke-våld 

2. Hållbar utveckling och hållbara livsstilar 

3. Interkulturellt lärande och uppskattning av kulturell mångfald och 

kulturarv 

Vi integrerar med och delar våra erfarenheter med vår nationella 

koordinator, med andra skolor, både på hemmaplan och utomlands, 

och med vårt samhälle och olika partner, för att nå en större 

påverkan av vår verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Att nå ut: 
Hur kan vi visa och dela med oss av vårt arbete? 

Regelbundet informera vår nationella koordinator och andra medlemmar i 

vårt land genom befintliga kommunikations- och rapporteringskanaler. 

 

Regelbundet uppdatera vår skolprofil i onlineplattformen för ASPnet (OTA) 

och ladda upp dokument, läromedel, foton och videor så att medlemmarna 

över hela världen kan se dem. 

 

Delta i globala UNESCO-initiativ och följa inbjudan till att registrera våra 

bidrag på särskilda webbplatser, i onlineplattformen för ASPnet och på 

ASPnets sociala medier: 
 

Onlineplattformen för ASPnet (OTA) 

https://aspnet.unesco.org  

https://www.facebook.com/aspnet.aspnet  

@ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO 

 

Bjuda in lokala kontakter och partners till våra speciella evenemang (t.ex. 

firande av internationella dagar, utställningar och besök från andra skolor). 

Bjuda in lokala kontakter och partners till våra 

speciella evenemang (t.ex. firande av internationella 

dagar, utställningar och besök från andra skolor). 

 

Informera lokala medier om våra medlemmar och våra aktiviteter. 

 

Rapportera regelbundet till den egna skolan och till lokalsamhället (t.ex. via 

vår webbplats eller sida i sociala medier, nyhetsbrev, flygblad och 

anslagstavlor). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://aspnet.unesco.org/
https://www.facebook.com/aspnet.aspnet


 

 

7
Att använda logotypen: 
Vilka är reglerna? 

 

  

För att visa att vår läroanstalt är associerad med UNESCO uppmuntras vi att 

använda UNESCO-ASPnet-medlemmarnas logotyp. Logotypen får vi av vår 

nationella koordinator. Vi måste respektera de villkor för användning av den 

som fastställts i enlighet med riktlinjerna för användning av UNESCOs namn, 

förkortning, logotyp och domännamn: 

 

Allmänna villkor 

 
• De allmänna villkoren för användning av UNESCO-ASPnet-

medlemmarnas logotyp fastställs av UNESCO och kan inte ändras utan 

föregående skriftligt godkännande från UNESCO. 

• Logotypen för UNESCO-ASPnet-medlemmar bör användas med 

försiktighet för att allmänheten inte ska misstolka de nationella 

koordinatornas, medlemmarnas respektive UNESCOs oberoende 

ställning. 

• UNESCO-ASPnet-medlemmarnas logotyp får under inga 

omständigheter användas på föremål och produkter som säljs. 

• Publikationer med UNESCO-ASPnet-medlemmarnas logotyp som 

produceras av medlemmarna bör innehålla en ansvarsfriskrivning 

som exempelvis ”[Skolans namn] ansvarar för valet och 

framställningen av åsikterna i detta [material] och för de åsikter som 

uttrycks i det, vilka inte nödvändigtvis är UNESCOs åsikter och inte 

förbinder UNESCO till dem”. 

• Medlemmarna kan använda UNESCO-ASPnet-medlemmarnas logotyp 

för egna aktiviteter som är kopplade till nätverket av skolor, men de 

får inte tillåta att andra använder UNESCO-ASPnet-medlemmarnas 

logotyp i någon form. 

 

 



 

 

• UNESCO-ASPnet-medlemmarnas logotyp kan 

användas i svart, FN-blått eller vitt för mörka 

bakgrunder. 

• Tempelsymbolens höjd används som mått på logotypens 

storlek. När logotypen används får tempelsymbolen aldrig 

vara mindre än 12 millimeter hög. 

• UNESCO-ASPnet-medlemmarnas logotyp kan placeras 

antingen bredvid medlemsskolans egen logotyp eller 

separat på annan plats. 

• Medlemmarna är fullt ansvariga för de konsekvenser 

som följer av att de använder UNESCO-ASPnets 

medlemmars logotyp. 

 

UNESCO-ASPnet-logotyp för användning  

av medlemmar 

Logotypen nedan är den standardlogotyp för UNESCO-ASPnet som 

medlemmarna ska använda:  

 

 

 
  
 

FN:s organ för 
internationellt samarbete 

inom utbildning, vetenskap, 
kultur och kommunikation 

   Medlem i 

UNESCO-
skolorna 

 

Logotypen består av tre delar: 

• a. UNESCOs logotyp som består av tre oskiljaktiga element: 

tempelsymbolen, organisationens fullständiga namn och den 

lodräta streckade linjen 

• b. ASP-nätets emblem (symbol och text ”UNESCO Associated Schools”) 

• c. Texten ”Medlem i/Member of”. 

 



 

Medlemmarna får under inga omständigheter 

använda UNESCO-ASPnet-logotypen utan 

texten ”Medlem i/Member of” eller UNESCO-

logotypen utan ASPnet-emblemet.  

 

 

 

 

 



 

 

 

8 Att söka efter stöd: 
Vart kan vi vända oss?

 
Kontakta  

vår nationella  

ASPnet- 

koordinator

 
Ha kontakt  

med andra  

ASPnet- 

medlemmar  

i vårt land

 

 
 Regelbundet  

 besöka 

 UNESCOs ASPnet-webbplats 

 och logga in i 

 onlineplattformen för ASPnet 

 (OTA) för att hitta information, 

undervisningsresurser och 

idéer:  

_________________________ 

https://aspnet.unesco.org I samråd med  

vår nationella koordinator,  

kontakta: ASPnet-medlemmar i andra 

länder 

— 

Nationella eller lokala representanter för 

andra UNESCO-nätverk – till exempel 

UNESCO-professurer, geoparker, 

biosfärer (MAB), kulturarvsplatser och 

lärande städer 

— 

Lokala samarbetspartner som kommuner, 

frivilligorganisationer, universitet, lokala 

företag, forskningsinstitut och  

bibliotek 

Regelbundet  

besöka 

det nationella ASPnets 

webbplats, IT-plattform 

eller grupp 

i sociala medier 

 



 

 

9 Att känna till grunderna: 
 Vilka referensmaterial finns tillgängliga? 

• UNESCOS stadga; UNESCO 1945 

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; Förenta 

nationerna 1948 

• Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar 

utveckling; FN 2015 

• Incheonförklaringen om utbildning från 2030 och 

åtgärdsramen för genomförandet av mål 4 för hållbar 

utveckling; UNESCO 2015 

• Recommendation concerning Education for International 

Understanding, Cooperation and Peace and Education 

related to Human Rights and Fundamental Freedoms; 

UNESCO 1974 

• UNESCO-skolnätverket: Guide for National 

Coordinators; UNESCO 2018 

• Dokument om ASPnets tre tematiska åtgärdsområden: 

Se UNESCO ASPnet-webbplatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 I den elektroniska versionen av denna guide (finns på https://aspnet.unesco.org/), klicka på 

hyperlänkarna för att få tillgång till referensmaterialet. 

 

https://aspnet.unesco.org/),


 

 

Om du vill hålla dig uppdaterad om UNESCOs 

aktuella åtgärder och prioriteringar och om ASPnet 

över världen kan du besöka UNESCOs ASPnet-

webbplats regelbundet, liksom våra Facebook- och 

Twitter-kanaler: 
 

https://aspnet.unesco.org/ 

https://www.facebook.com/aspnet.aspnet 

@ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO ASPnetUNESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aspnet.unesco.org/
https://www.facebook.com/aspnet.aspnet


FN:s organ för 
internationellt samarbete 

inom utbildning, 
vetenskap, kultur och 

kommunikation 

UNESCO-
skolorna 

UNESCO-skolnätverket 

Guide för medlemmarna 

  Kontakt 

UNESCO-skolnätverket 

UNESCO 

7, place de Fontenoy  

75007 Paris 

Frankrike 

+33(1) 45 68 10 00

-post: aspnet@unesco.org

spnet.unesco.org 

E

a


	GUIDEN_4.pdf
	AK_UNESCO_Guiden_ASPnet.pdf



