
 

Delmål til mål 4 

 

4.1) Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig 
grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem 
relevant og reelt læringsutbytte. 

 

4.2) Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg 
og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen. 

 

4.3) Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og 
yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, herunder 
universitetsutdanning, til en overkommelig pris. 

 

4.4) Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med 
kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for 
sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap. 

 

4.5) Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og 
sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig 
opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt 
funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner. 

 

4.6) Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både 
kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne. 

 

4.7) Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den 
kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant 
annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, 
menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en 
ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold 
og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling. 

 



 

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til 
barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer 
trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for 
alle. 

 

4.b) Innen 2020 oppnå en vesentlig økning, på verdensbasis, i antall 
stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de 
minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å 
dem gi tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og 
programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, 
ingeniørfag og vitenskap, i utviklede land og i andre utviklingsland. 

 

4.c) Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, 
blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i 
utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små 
utviklingsøystater. 


