Binogi Lärarhandledning

De Globala Målen
- Agenda 2030

Innehållsförteckning
3.

Bakgrund

17.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

4.

Vad säger Läroplanen?

18.

Minskad ojämlikhet

5.

●

Mänskliga Rättigheter, jämställdhet

19.

Hållbara städer och samhällen

●

Miljöperspektiv

20.

Lektionsförslag - Hållbara städer och samhällen

21.

Hållbar konsumtion och produktion

Vad säger Läroplanen?
●

Internationellt perspektiv

22.

Lektionsförslag - Konsumtion och produktion

●

Etiskt perspektiv

23.

Bekämpa klimatförändringarna

6.

Vad betyder delarna i lektionsförslagen?

24.

Lektionsförslag - Bekämpa klimatförändringarna

7.

Ingen fattigdom

25.

Hav och marina resurser

8.

Lektionsförslag - Ingen fattigdom

26.

Ekosystem och biologisk mångfald

9.

Ingen hunger

27.

Fredliga och inkluderande samhällen

10.

Hälsa och välmående

28.

Lektionsförslag - Fredliga och inkluderande samhällen

11.

God utbildning för alla

29.

Genomförande och globalt

12.

Jämställdhet

30.

Lektionsförslag - Genomförande och globalt

13.

Rent vatten och sanitet

31.

Lista med lektionerna från materialet

14.

Lektionsförslag - rent vatten och Sanitet

32.

Lista med lektionerna från materialet

15.

Hållbar energi för alla

33.

Lista med lektionerna från materialet

16.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

34.

Se mer

Bakgrund
De globala målen Agenda 2030:
I september 2015 beslutade FN om ett antal
gemensamma mål under namnet “Agenda
2030”, och det är den mest ambitiösa agendan
för hållbar utveckling som världens länder
någonsin antagit. Agenda 2030 är ingen lag,
utan ett dokument som länderna frivilligt har
skrivit under. Ansvaret för att nå målen ligger på
respektive regering i samtliga FN-länder, men vi
har alla ett ansvar för att ingen människa ska
lämnas utanför.
Det ﬁnns 17 mål.
UNDP I SVERIG

Vad säger Läroplanen? (Lgr2011, reviderad 2017)
●

Mänskliga rättigheter, jämställdhet
"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar
inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden
som skolan ska gestalta och förmedla."

●

Miljöperspektiv
"Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaﬀa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas
för att skapa hållbar utveckling."

Vad säger Läroplanen? (Lgr2011, reviderad 2017)
●

Internationellt perspektiv
"Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för att leva i ett samhälle
med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också
att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet."

●

Etiskt perspektiv
"Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska
prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga
ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra."

Lektionsförslag - Vad betyder delarna?
Passar årskursen

Målet med lektionen

Moment
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Titta igenom lektionsﬁlmerna
Gå igenom de centrala begreppen till varje lektionsﬁlm
Gör tillhörande quiz för att stärka inlärningen
Eleven kan skriva ned tankar under eller efter varje ﬁlm som en reﬂektionsdagbok
Dela ut lektionsﬁlmen inför lektionen för att ge förkunskap och gemensam grund
Se lektionsﬁlmen tillsammans
Eleverna ser lektionsﬁlmen i par och diskuterar
Eleverna presenterar för varandra
Frågesport med quizen i helklass
Eleven gör quizen individuellt för direkt feedback, på sitt starkaste språk och för att
stärka inlärningen

Fundera en stund – Vad menas med att vara fattig?
Betyder det att du inte har råd att köpa samma kläder
eller mobil som dina vänner?
Eller att du inte har råd att utöva de sporter du gillar?
Eller att du inte kan få hjälp när du är sjuk?

Vad är fattigdom?
Fattigdom orsaker
Fattigdom: Lösningar
Handel och ojämlikhet i världen
Vad är neokolonialism?

Lektionsförslag - Mål 1 Ingen fattigdom
åk 7-9

Ökad kännedom och reﬂektion kring mål 1
Ingen fattigdom

Moment A
●

Använd de 5 lektionsﬁlmer från föregående sida som behandlar målet om
fattigdom för att fördjupa förståelsen. Gå igenom de centrala begreppen till varje
lektionsﬁlm och gör tillhörande quiz för att stärka inlärningen.

Moment B
●
●

Som kompletterande fördjupningsmaterial gör gärna Livets Lotteri från Rädda Barnen
För ytterligare förståelse för olika levnadsvillkor runt om i världen använd gärna Dollar
street

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Maten vi producerar globalt skulle kunna mätta alla
människor på planeten. Ändå lider mer än
åttahundra miljoner människor runt om i världen av
hunger, undernäring och svält.
Två tredjedelar av dem bor i bara två regioner: södra
Asien och Afrika söder om Sahara.
Varför är det så?

45 min

Världshunger
Världens livsmedelsproduktion Middag
för 9 miljarder?
Världens livsmedelsproduktion Natur,
kultur och näring
Jordens befolkning ökar

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Folkhälsa, vare sig det är nationellt, globalt eller på
individnivå är en viktig fråga samhället. För att må bra
behöver människor pengar, natur och en gemenskap
med andra människor. Människans hälsa är bättre i
dag än för 100 år sedan.
Vad är det som gör att folkhälsan blir bättre?
Finns det några risker som gör att den blir sämre?

45 min

Folkhälsa
Att mäta folkhälsa
HIV och AIDS
Epidemier och pandemier
Motion
Tobak
Matvanor

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Alla människor har rätt till god utbildning. Men det
ﬁnns 774 miljoner människor i världen som inte kan
skriva och läsa och 70 procent av dem är kvinnor.
En god utbildning korrelerar med individens
välbeﬁnnande, och en befolkning som är välutbildad
är även viktigt för samhället och jämställdheten
mellan män och kvinnor.

45 min

Vad tror du är den viktigaste insatsen för att nå god
utbildning för alla?
Fattigdom: lösningar
Vad är fattigdom?
Fattigdom: Orsaker

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Den 8 mars infaller den Internationella kvinnodagen,
som uppmärksammas i de ﬂesta länder. Den har en
lång och spännande historia, som Lina och Michael
berättar mer om i den här ﬁlmen.
Hur tror du man kan göra för att uppnå bättre
jämställdhet i världen?

45 min

Internationella kvinnodagen
Feminism
Könsidentitet

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Bara en procent av allt vatten på jorden är drickbart.
Tyvärr är sötvatten inte jämnt fördelat i världen.
Många områden lider av vattenbrist. Vi måste se till
att alla på jorden har tillgång till rent vatten och att
vatten används på ett ansvarsfullt, hållbart sätt.
Har du några idéer om hur vi kan göra det?

45 min

Vatten (12 lektioner)

Lektionsförslag - Mål 6 Rent vatten och sanitet
för alla
åk 4-6, 7-9

Ökad kännedom och reﬂektion kring mål 6.

Moment A
●
(Åk 7-9) För förståelse för olika levnadsvillkor runt om i världen använd Dollar
street (åk 7-9)
●
●

(Åk 4-6) Arbeta ämnesövergripande. T.ex. Samhällskunskap - Kemi.
Titta på lektionsﬁlmerna. Svara på tillhörande quize och gå igenom begreppen.

Moment B
Gör tre olika mind maps tillsammans genom att besvara frågorna.
●
Hur kan vi använda vatten på ett ansvarsfullt, hållbart sätt?
●
Vad ﬁnns det för olika typer av toaletter i världen?
●
Hur tvättar man sig där de inte ﬁnns dusch?

Åk x-x

ﬁlmlänk

Att hitta energikällor som är förnybara och som inte
påverkar klimatet negativt är viktigt för framtiden.
Vad kommer elen ifrån i din stad?

20 min

45 min

Vilka energikällor är förnybara?

Förnybara engerikällor
Vattenkraft
Kraftvärmeverk
Geotermisk energi
Grön el
Vad är biobränsle?
Biomassa som energikälla
Miljöpåverkan av biobränslen
Kraftnätet
Utanför kraftnätet

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Den industriella revolutionen börjar i Storbritannien
vid 1700-talets mitt. Den kommer att förändra
världen för alltid och frågor kring anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt blir aktuella.
Hur ser arbetsmiljön ut på er skola?
För barn och för vuxna?
Vad kan man göra för att den bättre?

45 min

Industrialiseringen och arbetarrörelsen
Rättvis handel:Ansvarsfull
livsmedelskonsumtion

Åk x-x

ﬁlmlänk

Nya innovationer är viktigt för att nå en hållbar
industri. Runt om i världen så görs försök för att hitta
nya sätt att göra el, eller återanvända el.

20 min

45 min

Vad är grön energi?

Förnybara engerikällor
Vattenkraft
Kraftvärmeverk
Geotermisk energi
Grön el
Vad är biobränsle?
Biomassa som energikälla
Miljöpåverkan av biobränslen
Kraftnätet
Utanför kraftnätet

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Ett antal länder runt om i världen har mycket
råmaterial och naturresurser, som olja, metaller och
mineraler, som de kan sälja till andra.
Några av dem är de rikaste länderna i världen:
höginkomstländerna. Andra är några av de fattigaste
länderna i världen: låginkomstländerna. Hur kan det
vara så?

45 min

Handel och ojämlikhet i världen
Rättvis handel: Ansvarsfull
livsmedelsproduktion
Naturresurser

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Det är viktigt för en stadsplanerare att anpassa
resurser som bostäder och transporter till samhället
på ett sätt som fungerar för människorna som bor
där. Genom att ta hänsyn till den sociala miljön kan
stadsplanering göra skillnad för människors liv i
städer.
Vad krävs mer för att en stad ska fungera bra?

45 min

Vad är stadsplanering?
Urbanisering
Olika delar av staden
Eﬀekter av människans föroreningar:
Megastäder
Växthusgaser

Lektionsförslag - Mål 11 Hållbara städer och
samhället
åk 7-9,GY

Ökad kännedom och reﬂektion kring mål 11

Moment A
Arbeta med temat “Skapa en stad som du vill bo i”.
Hela klassen gemensamt, skriv upp på tavlan - Vad behöver en stad för att invånare kan bo och trivas?
T.ex. Skola, energi, bostäder, transport,matproduktion, arbetstillfällen, sjukvård,klimatanpassning, nöjen,
reningsverk,vattenförsörjning, infrastruktur mm.
Moment B
I grupper, bestäm vad er stad behöver för att invånare och ni ska trivas? Gruppen bygger eller ritar upp
staden på stort papper. Gå på stadsvandring i varandras städer(redovisning).
Moment C
Enskilt, alla elever får individuellt välja ut en del av den hållbara staden. Tex en park, ett sjukhus, en
matbutik, en väg osv. Och jämföra denna med en likadan del i deras stad idag. Vad behövs för att den
förändringen ska ske?

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

45 min

Hållbar utveckling ställer en del svåra frågor om
jämlikhet och rättvisa. De länder som är rika idag, är
de som industrialiserades tidigt. De har under många
år dragit nytta av ekonomisk utveckling på bekostnad
av miljön. Är det då rättvist att de länderna nu säger
åt fattiga länder, som bara just påbörjat sin
industrialisering, att begränsa sin utveckling, för att
rädda miljön?
Hur skall vi kunna ställa om till en mer hållbar
utveckling, och samtidigt en mer rättvis utveckling?
Hållbar utveckling
Ingenting försvinner
Människors miljöpåverkan
Påverkan av människors föroreningar
Rättvis handel: Ansvarsfull
livsmedelsproduktion
Återvinning och återanvändning
Ekologiska fotavtryck

Lektionsförslag - Mål 12 Hållbar konsumtion och
produktion
åk 7-9

Ökad kännedom och reﬂektion kring mål 12

Moment A
●

Dela in klassen parvis. Vardera par ser en lektionsﬁlm. Paren diskuterar därefter
lektionsﬁlmen och redovisar innehållet kort för klassen. Svara på frågorna:
Vad handlade lektionsﬁlmen om?
Vad var det viktigaste i lektionsﬁlmen utifrån målet hållbar konsumtion och
produktion?
Hur hänger innehållet i de olika lektionsﬁlmerna ihop?
Hur skiljer sig innehållet i lektionsﬁlmerna sig åt?

Moment B
●
●

Gör klimatkalkylatorn med någon i hemmet. Vilka områden kan ni förbättra?
Dela ut alla lektionsﬁlmerna med tillhörande quiz till hela klassen. Så eleverna kan
repetera och testa sig själva.

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

ditt/ert koldioxidavtryck?
45 min

För att bromsa den globala uppvärmningen är det
nödvändigt att vi människor minskar våra utsläpp av
växthusgaser, minskar våra koldioxidavtryck. Men
hur?
Det ﬁnns framför allt tre områden där det är möjligt
för oss att minska våra koldioxidavtryck:
●
Transporter
●
Bostäder
●
Mat
Hur gör du/din klass/ din skola för att minska ditt/ert
koldioxidavtryck?
Så minskar du ditt koldioxidavtryck
Växthuseﬀekten
Koldioxidavtryck
Återvinning och återanvändning
Klimatförändringarnas historia
Växthuseﬀektens återkopplingsmekanismer
Introduktion till klimat och väder

Lektionsförslag - Mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna
åk 7-9, GY

Ökad kännedom och reﬂektion kring de
globala måle

Moment A
●

Titta på lektionsﬁlmerna och svara på quizen. Låt eleverna presentera en plan för
hur vi ska bekämpa klimatförändringarna på:
Individnivå
familjenivå
skolnivå
nationell nivå
EU nivå
I världen

Publicera den digitalt eller sprid den så att så många som möjligt får ta del av elevernas
kloka planer..

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Under de senaste hundra åren har människan ﬁskat
så intensivt i världens hav att ﬁskarna inte hunnit
föröka sig.
Bestånden av ﬁsk har minskat, och det påverkar livet
för många ﬂer arter än de som människan fångar. Det
kallas överﬁske och rubbar hela ekosystem.
Vet du vad den ﬁsk du äter kommer ifrån?

45 min

Vad betyder de olika märkningarna på ﬁsk
förpackningarna?

Överﬁske
Näringsvävar
Miljögifter och utsläpp
Havsföroreningar

Åk x-x

ﬁlmlänk

Mänsklig påverkan är det största hotet mot den
biologiska mångfalden, men människor har också
stora möjligheter att förändra våra aktiviteter för att

20 min

orsaka så lite skada som möjligt och gynna den
biologiska mångfalden.
Vad kan du och din klass göra för att gynna den
biologiska mångfalden?

45 min

Hot mot biologisk mångfald
Biologisk mångfald
Regnskogar
Regnskogen en viktig resurs
Utrotning
Avskogning
Skogen
Hållbar utveckling
Fosforns kretslopp

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Ett starkt rättssystem och mänskliga rättigheter och
demokrati är grunden till fredliga, inkluderande och
hållbara samhällen. I länder med krig och långa
konﬂikter är det svårast att minska fattigdomen.
Vad är det som skiljer direkt demokrati från
representativ demokrati?
Vilka andra sätt att styra ett land känner du till?

45 min

Vad ﬁnns det för fördelar och nackdelar med olika
styrelsesätt?
Vad är demokrati
Grader av demokrati
Mänskliga rättigheter
Barns rättigheter
Åsikter om mänskliga rättigheter

Lektionsförslag - Mål 16 Fredliga och inkluderande
samhällen
åk 7-9

Ökad kännedom och reﬂektion kring de mål
16

Moment A
●
Låt eleverna se alla 9 ﬁlmerna, enskilt eller i grupp beroende på hur mycket tid
man har. Filmerna spretar åt lite olika håll men har alla relevans för Målet Fredliga
och inkluderande samhällen.
Moment B
●
Låt eleverna gå och läsa på om målet och även alla delmål
Moment C
●
Låt eleverna skriva en A4 argumenterande text om hur de tror att att man bäst når
fredliga och inkluderande samhällen.

Åk x-x

ﬁlmlänk

20 min

Världen hänger ihop mer än någonsin tidigare. De
globala målen kan bli verklighet bara genom globala
samarbeten.
Här är en ﬁlm om Förenta nationerna (FN) som är ett
sätt att samarbete globalt.
Känner du till andra organisationer där man försöker
samarbeta globalt eller regionalt?

45 min

Hur kan man göra för att öka globalt samarbete?

En introduktion till Förenta nationerna
FN och mänskliga rättigheter
Europeiska unionen
NATO och Warszawapakten

Lektionsförslag - 17 Genomförande och Globalt
åk 4-6, 7-9

Ökad kännedom och reﬂektion kring de
globala målen

Moment A

●

Skriv ut denna kortlek eller dela digitalt. Läs målen på korten och se tillhörande
lektionsﬁlmer från Binogi. Låt eleverna i par diskutera och välja ut tre mål som
det tycker är allra viktigast. Och varför? Låt paren redovisa kort för klassen.

Moment B
●
●

Diskutera i klassen är ni överens? Är det meningen att prioritera eller är alla mål lika
viktiga?
Kan olika mål viktigare i olika delar av världen? Varför?

Lista med lektionerna från materialet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vad är fattigdom?
Fattigdom orsaker
Fattigdom: Lösningar
Handel och ojämlikhet i världen
Vad är neokolonialism?
Världshunger
Världens livsmedelsproduktion Middag för 9
miljarder?
Världens livsmedelsproduktion Natur, kultur och
näring
Jordens befolkning ökar

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Motion
Tobak
Matvanor
Fattigdom: lösningar
Vad är fattigdom?
Fattigdom: Orsaker
Internationella kvinnodagen
Feminism
Könsidentitet
Vatten
Förnybara engerikällor

Folkhälsa
Att mäta folkhälsa
HIV och AIDS
Epidemier och pandemier

25.
26.
27.

Vattenkraft
Kraftvärmeverk
Geotermisk energi

Fortsättning. Lista med lektionerna från materialet
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Grön el
Vad är biobränsle?
Biomassa som energikälla
Miljöpåverkan av biobränslen
Kraftnätet
Utanför kraftnätet
Industrialiseringen och arbetarrörelsen
Rättvis handel: Ansvarsfull
livsmedelsproduktion
Naturresurser
Vad är stadsplanering?

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Växthusgaser
Hållbar utveckling
Ingenting försvinner
Människors miljöpåverkan
Påverkan av människors föroreningar
Rättvis handel: Ansvarsfull livsmedelsproduktion
Återvinning och återanvändning
Ekologiska fotavtryck
Så minskar du ditt koldioxidavtryck
Växthuseﬀekten
Koldioxidavtryck

Urbanisering
Olika delar av staden
Eﬀekter av människans föroreningar:
Megastäder

52.
53.
54.

Återvinning och återanvändning
Klimatförändringarnas historia
Växthuseﬀektens återkopplingsmekanismer

Fortsättning. Lista med lektionerna från materialet
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Överﬁske
Näringsvävar
Miljögifter och utsläpp
Havsföroreningar
Hot mot biologisk mångfald
Biologisk mångfald
Regnskogar
Regnskogen en viktig resurs
Utrotning
Avskogning
Skogen

66.
67.

Hållbar utveckling
Fosforns kretslopp

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Vad är demokrati
Grader av demokrati
Mänskliga rättigheter
Barns rättigheter
Åsikter om mänskliga rättigheter
En introduktion till Förenta nationerna
FN och mänskliga rättigheter
Europeiska unionen
NATO och Warszawapakten

Se mer
https://www.globalamalen.se/
https://sweden.goaltracker.org/platform/sweden
https://www.klimatkalkylatorn.se/
Binogi Meet up, De Globala Målen i Klassrummet - Tomas Vågstedt
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