
   
 
 
 
 
 

Stockholm i augusti 2022 
 
 
Till Rektor - samtliga gymnasieprogram 
Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stiftelsen Företagsam bjuder in skolans elever att under 
läsåret 2022/23 delta i en nationell tävling om Årets bästa gymnasiearbete om hållbar utveckling. 

Tävlingen - Sustainable Generation – avses bli årligen återkommande. Mer information om 
tävlingen lämnas onsdagen den 26 oktober då alla Sveriges lärare och elever är välkomna att delta 
i ett webbinarium om aktuell hållbarhetsforskning. 

Vi är tacksamma om du vill vidarebefordra denna inbjudan till dina lärare. Vi bifogar en poster som är 
direkt riktad till elever. Den kan skrivas ut och spridas på skolan. 
 
Bakgrund  
Många ungdomar har ett starkt engagemang för miljöfrågor, andra brinner för social rättvisa eller 
medvetna konsumtionsval. Allt är delar av det läroplansperspektiv om ”miljö och hållbar utveckling” 
som är tänkt att genomsyra all undervisning. Men det är inte alltid lätt att nå dit i en gymnasieskola 
som präglas av ämnesundervisning, betyg och tidsbrist. 
 
Syfte 
Tävlingen Sustainable Generation har som huvudsyfte att ta tillvara och utveckla ungas förmåga och 
vilja att verka för en hållbar utveckling. Genom att synliggöra lärares och elevers arbete ska tävlingen 
också bidra till bättre förutsättningar för skolor och skolhuvudmän att stimulera tvärvetenskapliga 
synsätt och arbetsmetoder. 
 
Tävlingen Sustainable Generation – Årets bästa gymnasiearbete 
Tävlingen är öppen för elever som i sina gymnasiearbeten kopplar kunskapsinnehållet inom 
respektive gymnasieprogram till hållbarhetens ekologiska, sociala eller ekonomiska dimensioner som 
de beskrivs i 17 konkreta mål enligt FN:s Agenda 2030. Gymnasiearbeten från yrkesprogrammen är 
lika välkomna som tävlingsbidrag från något av de studieförberedande programmen. 
 
Så här går det till 
• Ett tävlingsbidrag är ett färdigställt gymnasiearbete som ansvarig lärare accepterat är klart att 

skicka in till tävlingen. Namn och kontaktuppgifter till både elev och lärare ska bifogas. 
• Tävlingsbidrag ska inlämnas digitalt till sustainablegeneration@kth.se senast 1 maj 2023. Som 

bilaga ska medfölja ett kort intygande om gymnasiearbetets kvalitet, underskrivet av ansvarig 
lärare, handledare eller s k medbedömare. 

• Bidragen bedöms av en jury, sammansatt av forskare och lärare vid flera svenska lärosäten och 
pristagarna presenteras på KTH:s och stiftelsen Företagsams webbplatser 



• Priser, flertalet på 10 000 kronor, har skänkts av föreningar, institutioner eller företag och 
kommer att delas ut vid Hållbarhetsdagen för Sveriges elever och lärare som arrangeras av KTH 
den 25 maj 2023 i samband med utlysningen av nästa års tävling. 

• Vid utdelningen av priser koras också vinnaren av Årets bästa gymnasiearbete. 
 

För att informera om tävlingen arrangeras ett webbinarium den 26 oktober 2022. Vid detta tillfälle 
presenteras också aktuell forskning om hållbar utveckling i flera korta och populärvetenskapliga 
föreläsningar av ledande forskare. Webbinariet riktar sig till både elever och lärare och kan kanske 
ses gemensamt i klassrummet. Anmälan till webbinariet görs från 1 september 2022 på 
www.kth.se/sustainablegeneration. 

 
Frågor om tävlingen Sustainable Generation: Årets bästa gymnasiearbete kan ställas till 
sustainablegeneration@kth.se eller vid webbinariet den 26 oktober 2022. 
 
Dina elever är hjärtligt välkomna till tävlingen! 
 
 
Kungliga Tekniska högskolan                                       Stiftelsen Företagsam 
 
 
 
Bilagor:  Inbjudan till tävlingen Årets Bästa Gymnasiearbete om hållbar utveckling 
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