Exempel från Håll Sverige Rent

Agenda 2030, världens chans!
Lär er mer om de Globala målen för hållbar utveckling och hur de olika
målen hänger ihop. Och sist men inte minst – fundera på vad ni kan göra.

Beskrivning
Efter flera år av intensiva förhandlingar har FN:s 193 medlemsländer enats om Agenda
2030. Agendan innehåller 17 globala mål med ambitionen att uppnå ekonomisk, social och
miljömässig hållbar utveckling.
De Globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor, samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser.
Genom det här lektionsupplägget får eleverna lära sig mer om de Globala målen för
hållbar utveckling och titta på hur de olika målen hänger ihop. Sambanden är viktiga för
att få en djupare förståelse för vad hållbar utveckling innebär. I uppgiften får eleverna
också fundera på hur de själva kan bidra, vad skolan skulle kunna göra och vilka politiska
åtgärder som skulle göra skillnad.
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Gör så här
Lektionsupplägget är uppdelat i fem delar:
Del 1. Se filmen ”The World's Largest Lesson Introduced by Malala Yousafzai” som en
introduktion till de Globala målen för hållbar utveckling. Filmen är ca 6 min och har tagits
fram som en del av kampanjen World's Largest Lesson.
Här hittar ni filmen: https://vimeo.com/138852758
Vill ni läsa mer om de Globala målen för hållbar utveckling? Kika här:
www.globalamalen.se
Del 2. Målen hänger ihop! Inget nås oberoende av andra mål och det är viktigt att kunna
se sambanden målen emellan. Låt eleverna jobba med Elevblad 1 – gärna mindre grupper
så att alla kommer till tals (se nästa sida). Hur hänger målen ihop? Hur påverkar de
varandra?
Skriv gärna ut alla målen med en förklaring på baksidan och dela ut till grupperna. På
globalamalen.se finns en utskriftsvänlig PDF som ni kan använda. Länk:
http://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/10/Globala-malen-1-17-medbaksidor.pdf (Tips! ”vänd längs kortsidan” när ni skriver ut)
Del 3. Låt grupperna presentera några av de kopplingar mellan målen som de hittat. Ha
gärna en bild på målen (alla ikoner) så att du som lärare kan dra att streck för varje
koppling som presenteras. Tips! Använd en smartboard eller en projektor.
Del 4. Agenda 2030 är en fantastisk agenda. Men om ingen agerar händer förstås
ingenting. Se filmen ”World’s Largest Lesson Part 2 – 2016” för att få inspiration. Filmen
är ca 5 min och har också tagits fram som en del av kampanjen World's Largest Lesson.
Här hittar ni filmen: https://vimeo.com/178872222
Del 5. Hur kan ni påverka? Ta hjälp av Elevblad 2 för att jobba vidare.
Lästips och fler lektioner
Uppdatera dina kunskaper om världen genom
”Vi är den första generationen
att läsa ”Blir världen bättre” av Staffan Landin.
som kan utrota fattigdomen,
Boken hittar ni på www.globalamalen.se
och den sista som kan bekämpa
Där finns också många lektionsklimatförändringarna”
upplägg kopplat till de Globala
målen för hållbar utveckling.
/FN:s fd generalsekreterare Ban Ki-moon. Ta en titt!
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Agenda 2030, Elevblad 1
Vad handlar Agenda 2030 om och vad är de Globala målen för hållbar utveckling? Här
får ni veta mer och klura på kopplingar mellan målen.

Om Agenda 2030 & Globala målen för hållbar utveckling
Efter flera år av intensiva förhandlingar har FN:s 193
medlemsländer enats om Agenda 2030. Agendan
innehåller 17 globala mål med ambitionen att uppnå
ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.
Det är verkligen stort!
De Globala målen för hållbar utveckling syftar till att
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor, samt säkerställa ett varaktigt
skydd för planeten och dess naturresurser.
De Globala målen hänger ihop på många olika sätt. De påverkar varandra och det är
svårt att nå ett mål utan att nå ett annat. Och om vi satsar alldeles för ensidigt på ett
mål kan det gå ut över ett annat på ett negativ sätt. Det är alltså viktigt att se helheten.
Uppgift:
1. Börja med att läsa lite mer om målen på www.globalamalen.se (eller om er lärare
delar ut korta beskrivningar). Läs om några mål var och berätta sedan för varandra
vad de handlar om.
2. Ni ska nu försöka hitta så många kopplingar som möjligt mellan målen. Gör ett
streck och en siffra för varje koppling (se nästa sida). Hur många kopplingar kan ni
hitta? Ju mer ni kan om de olika målen, desto fler kopplingar kommer ni att
upptäcka.
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Kopplingar mellan målen
Titta på våra exempel nedan och gör sedan egna streck mellan målen. Använd nästa sida +
lösblad för era förklaringar.
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Exempel:
1. Överfiske, marin nedskräpning, miljögifter och övergödning är alla problem som
orsakas av eller påverkas av vår konsumtion och produktion. Ökad mängd
engångsartiklar leder t.ex. till mer skräp i havet. Därför är målen kopplade till
varandra – det är svårt att lösa det ena utan det andra.
2. Att bevara och nyttja havet och de marina resurserna på ett hållbart sätt är viktigt för
att trygga livsmedelsförsörjningen för många människor. Hållbart fiske ger mer mat åt
fler.
3. En ökad mängd koldioxid i luften leder både till ett varmare klimat och försurning av
haven. Både klimatförändringar och försurningen påverkar havens ekosystem negativt
och målen hänger på så sätt ihop.
4. Nu är det er tur att hitta kopplingar!
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Vilka kopplingar ser ni?
Dra streck och skriv era förklaringar på ett lösblad.
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Agenda 2030, Elevblad 2
Agenda 2030 är en fantastisk plan för framtiden. Men om ingen agerar händer förstås
ingenting. Hur kan ni och vi alla bidra? Vilka politiska lösningar ser ni?

Om Agenda 2030 & Globala målen för hållbar utveckling
Enas om ett mål som ni (gruppen) vill jobba
vidare med. Det får gärna vara det mål som ni
känner starkast engagemang för (om inte er
lärare säger något annat).
Ni ska nu fokusera på hur ni (och andra) kan
bidra till lösningar. Utgå från frågorna nedan
och skriv ned era svar, tankar och idéer på
stora papper.
1. Vad kan ni själva göra och hur kan ni påverka? Skriv ned allt ni kommer på och
bestäm en sak som ni verkligen gör/genomför inom en vecka. Utmana gärna
klassen eller din familj!
2. Vad kan skolan göra? Skriv ned allt ni kommer på och ringa in en sak. Ta reda på
vem som kan påverka just detta på skolan.
3. Ni har nu pratat om åtgärder på individnivå och lokalt på skolan. Men vilka
åtgärder bör lyftas till en annan nivå? Vad bör ske inom politiken? Vilka politiska
lösningar ser ni? Skriv först ned alla förslag/tankar ni kommer på och välj sedan ut
(ringa in) de två förslag som ni tror skulle ha störst påverkan. Gå vidare med just
dessa två förslag. Vad finns det för fördelar och nackdelar med förslagen? Skulle de
gynna flera av de Globala målen för hållbar utveckling?
4. Visa upp eller berätta för klassen om era lösningar!
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista
som kan bekämpa klimatförändringarna” /FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.
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Berätta för andra!
Skriv en artikel eller gör en film om ert mål. Försök att få med dessa delar:
•
•
•
•

Vad målet handlar om
Varför det är så angeläget att jobba med detta
Kopplingar till andra mål
Hur alla kan bidra till att målet nås (individnivå – politiska åtgärder). Tips! Intervjua så
att ni får med fler röster i reportaget.

Här kan ni hitta enkla guider som kan vara till hjälp när ni gör era reportage:
www.hsr.se/ungareportrar/intervju

Visa upp era artiklar för varandra och för omvärlden! Kanske kan kommunen
eller skolan lyfta dem på sin webbplats, eller varför inte kontakta lokaltidningen?
Tips! Om ni i era reportage har med den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling kan
ni vara med och tävla i Unga Reportrars tävling. Läs mer på www.hsr.se/ungareportrar
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