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Välkommen till guiden Vårt gemensamma jordklot!

Vårt gemensamma jordklot är en guide för global 
miljöfostran. Guidens målgrupp är lärare, peda-
goger och ledare för barn och unga i årskurserna 
3–9, gymnasiet, yrkesutbildningen och inom olika 
fritidsorganisationer.

Guiden erbjuder verktyg för att främja ett medve-
tet, ansvarsfullt och ekosocialt bildat medborgar-
skap. Med det menas ett barn, en ung person eller 
en vuxen som:
–  uppskattar naturens och de olika kulturernas 

mångfald
–  känner samhörighet med människor av olika 

bakgrund
–  förstår att naturen är en grundförutsättning för 

allt liv
–  förstår sambanden mellan den egna vardagen 

och den övriga världen
–  har förmåga att verka för en rättvis och hållbar 

värld

Guiden är indelad i tre delar som sinsemellan kom-
pletterar varandra, med tillhörande bakgrundsin-
formation och aktivitetstips:

1. VÅRT FANTASTISKA JORDKLOT

•  Naturens och kulturernas mångfald

•  Jämställdhet människor emellan

•  Internationellt samarbete

2. ATT FÖRSTÅ SAMBAND

•  Förutsättningarna för liv på jorden

•  Konsumtionens påverkan globalt

•  Ekologiska fotavtryck

•  Global orättvisa och mänskliga rättigheter

•  FN:s mål för hållbar utveckling

•  Klimatförändringen och rättvisefrågor

•  Vattenfotavtryck och virtuellt vatten

3. PÅVERKA TILLSAMMANS

•  Delaktighet och ett aktivt medborgarskap

•  Metoder att påverka globalt

Aktivitetstipsen är indelade i tre olika grupper 
enligt hur lång tid som krävs: snabbtips (under 
30 min), lektion (45–90 min) och större projekt.

Det finns färdigt tilläggsmaterial till en del 
av tipsen. Materialet är märkt med symbolen 
☞ www . Tilläggsmaterialen hittar du i den 

elektroniska bilagan på adressen www.naturoch-
miljo.fi/gron_flagg

http://www.naturochmiljo.fi/gron_flagg
http://www.naturochmiljo.fi/gron_flagg


Guiden Vårt gemensamma jordklot innehåller 
verktyg som kan användas i undervisningen för att 
uppnå flera av målen som ingår i läroplanen. Mate-
rialet stöder värdegrunden och de pedagogiska 
målsättningarna i de nationella riktlinjerna för års-
kurs 3–9, gymnasiet och yrkesutbildningen.

ÅRSKURS 3–9
Enligt läroplansgrunderna lägger global fostran 
grund för en rättvis och hållbar utveckling i enlig-
het med Förenta Nationernas utvecklingsmål. I 
enlighet med värdegrunden inom den grundläg-
gande utbildningen ger guiden Vårt gemensamma 
jordklot insikt i ett globalt ansvar som sträcker sig 
över många generationer, samt stärker kunskaps-
basen för ett ekosocialt bildat medborgarskap och 
ett världsmedborgarskap med respekt för mänsk-
liga rättigheter.

Guiden erbjuder metoder att vidga elevernas 
världsbild och lära dem att möta världens mång-
fald med öppenhet och nyfikenhet. Aktiviteterna 
uppmuntrar eleverna att jobba för en rättvisare och 
hållbarare framtid.

Vårt gemensamma jordklot förenar olika läroäm-
nen och bildar en undervisningshelhet som främ-
jar den grundläggande utbildningens målsätt-
ningar för mångsidig kompetens. Guidens innehåll 
hänger tydligt samman med kompetensområdena 
K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till en håll-
bar framtid, samt K2: Kulturell och kommunikativ 
kompetens. Ett centralt innehåll i omgivningslära, 
biologi och geografi: I6 En hållbar framtid stöds 
också av guiden.

GYMNASIEUTBILDNINGEN
Guiden Vårt gemensamma jordklot stöder det 
världsmedborgarskap som nämns i läroplanen för 
gymnasierna, i enlighet med FN:s utvecklings-
mål.  Metoderna som presenteras i guiden främjar 
en hållbar livsstil och förutsättningarna för en bra 
framtid, samt uppmuntrar eleverna att jobba för en 
rättvis och hållbar framtid. Med hjälp av guiden kan 
man bättre förstå globala beroendeförhållanden, 
nödvändigheten av en hållbar livsstil och ekosocial 
bildning.

Vårt gemensamma jordklot fungerar som ett bra 
stöd vid planering av kompletterande temastudier i 
gymnasiet. Ämnesområdena i guiden omfattar föl-
jande gränsöverskridande helheter som är gemen-
samma för olika läroämnen: 1) aktivt medborgar-
skap, entreprenörskap och arbetsliv, 2) hållbar livsstil 
och globalt ansvar, samt 3) kulturkompetens och 
internationalism.

YRKESUTBILDNINGEN
Global miljöfostran hör till de yrkesinrik-
tade grundexaminas gemensamma delar.  
Speciellt i delområdena kunnande som behövs i 
samhället och arbetslivet samt socialt och kulturellt 
kunnande ingår det sådana teman som behandlas 
i denna guide. 

Vårt gemensamma jordklot lämpar sig speciellt bra 
vid undervisning om olika kulturer, konst och kul-
tur, etik, samhällsfärdigheter och miljökunnande. 
Guiden stöder ett aktivt medborgarskap, att förstå 
principerna för hållbar utveckling, att förstå pro-
dukters livscykler, att kunna beakta potentiell mil-
jöpåverkan, samt att kunna följa principer om jäm-
likhet och likabehandling.

Källor: 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2014 

Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 
Grunderna för de yrkesinriktade grundexamina 2014

Global miljöfostran och läroplanen
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NATURENS OCH KULTURERNAS 
MÅNGFALD

Vår jord är stor och mångskiftande. Den består 
av många olika landskap och livsmiljöer. Miljöer-
nas mångfald omfattar allt från barrskogarna och 
insjöarna i Finland till alla världens öknar, savan-
ner, regnskogar, höga berg och polarområden.

Jorden bebos av, förutom oss människor, en 
otrolig mängd olika varelser: från pyttesmå ned-
brytarorganismer till enorma rovdjur. Även jor-
dens växtrike är häpnadsväckande mångsidigt: 
jättenäckrosen i Amazonas regnskog kan ha en dia-
meter om tre meter, och dess blad kan bära en vikt 
motsvarande en människa.  Redwoodträden (eller 
sekvojorna) på västkusten i USA kan å sin sida bli 
över 110 meter höga och t.o.m. 2000 år gamla.

Under tidernas gång har vi människor utvecklat 
många olika kulturtraditioner, anpassade till våra 
olika livsmiljöer. Ett exempel på kulturell mångfald 
är det antal olika språk som talas i världen: enligt 
uppskattningar så många som 7000 olika språk, 
utan att räkna med världens olika teckenspråk.

Det lönar sig med andra ord att bekanta sig med 
jordens mångfald och alla dess fascinerande 
detaljer. På så sätt utvecklar man en kärlek för och 
stolthet över vårt gemensamma, fantastiska jord-
klot – samt en vilja att skydda dess skönhet och 
välmående.

•  En förutsättning för allt liv som 
finns på jorden är att planetens 
mångsidiga naturmiljöer, växtarter 
och djur mår bra. Vi delar planeten 
med miljontals andra växt- och 
djurarter som var och en har sin 
egen uppgift i naturen och sin plats 
i näringskedjan . Naturens mångfald 
bör skyddas så att förutsättningarna 
för liv på jorden kan tryggas .

•  På ett liknande sätt är kulturell 
mångfald viktigt för mänsklighetens 
fortlevnad . Inom många kulturer 
finns användbar kunskap för ett 
hållbart levnadssätt . Sådan kunskap 
lönar det sig att bevara och lära 
vidare åt andra . Ju mer likformiga 
världens kulturer blir, desto mer 
värdefull gammal kunskap går vi 
antagligen miste om .

Varför värna om 
mångfalden?
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bekantskap med människors vardag med hjälp 
av individuella berättelser, utan generaliseringar. 
Iaktta också vilka saker som är gemensamma för 
alla människor i världen, oberoende av den spe-
cifika kulturen.

• �Se upp med att framställa människor i fattigare 
länder som lidande människor i behov av vår 
hjälp; tänk istället på hur man kunde samarbeta. 
Internationella vänskapsskolor är ett bra exempel.

• �Då ni lär er att uppskatta mångfald, glöm inte 
att iaktta skillnaderna mellan oss alla. Vi är alla 
olika och unika och även bland oss finländare 
finns en hel del olika sorts människor och kultu-
rer. Lär er uppskatta mångfald på alla dess nivåer. 
Olikheter behöver inte understrykas, utan ska ses 
som en naturlig, vardaglig sak.

• �Det är bra om det i elevernas verksamhetsmiljö 
finns objekt att identifiera sig med. Fäst alltså 
uppmärksamhet vid att ni t.ex. läser litteratur 
eller ser på videor där barn och unga med olika 
etniska bakgrunder figurerar.

KRITISK KULTURFOSTRAN

Trots skillnaderna vad gäller utseende, språk och 
kultur, är vi människor runt om i världen en del av 
samma mänsklighet, och vi har alla lika stort värde 
som människor. Då man behandlar världens kultu-
rella mångfald är det därför viktigt att främja lik-
värdighet och att motarbeta fördomar och kultu-
rella stereotypier. Tänk på följande:

• �Undvik att förstärka kulturella stereotypier 
genom att tala om människor som individer istäl-
let för att tala om dem som om de vore represen-
tanter för en viss folkgrupp eller kultur. Undvik 
t.ex. ”barnen i Afrika” – ta istället en individ som 
exempel, och hans/hennes berättelse.

• �Då man bekantar sig med kulturer händer det 
sig lätt att man av misstag förstärker stereoty-
pier. Var alltså försiktig så att du inte lär ut att alla 
människor i Afrika bor i lerhyddor, eller att alla 
kineser klär sig på ett visst sätt. Bekanta er istäl-
let med olika länders natur, kända sevärdheter, 
matkultur och traditionella högtider. Ni kan stifta 
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Ökenlådan

MÅL:  bekanta er med jordens olika livsmiljöer och naturtyper

LÄROÄMNEN:  omgivningslära, bildkonst, slöjd

MÅLGRUPP:  årskurs 1–6

Dela in eleverna i mindre grupper och kon-
struera en miniatyröken, t .ex . inuti en kar-
tonglåda . Installera lite växter, djur, männis-
kor och en liten oas . Fundera tillsammans på 
hur öknens invånare livnär sig i sin livsmiljö . 
Ställ fram ökenlådorna på en synlig plats .

Ni kan också konstruera miniatyrer av andra 
naturtyper, t .ex . en regnskog (rikligt med 
gröna växter i många lager, och gott om färg-
glada djur- och växtarter) eller ett polarom-
råde (snö, is, hav, sälar) o .s .v .

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

MÅL: att få erfarenhet av internationellt samarbete och växelverkan

LÄROÄMNEN: främmande språk

MÅLGRUPP: alla

Vänskola i utlandet

Har ni redan en utländsk vänskola eller ett 
vändaghem? Om inte så är det absolut värt 
att överväga . Långsiktig kamratskap och 
kontakt till ungdomar i andra länder bidrar 
till att eleverna blir mer öppna för världens 
mångfald . Även kunskaperna i främmande 
språk förbättras . 

De skolor som arbetar med verktyget Grön 
Flagg kan upprätta kontakt med skolor och 
daghem i olika länder via det globala Eco-
Schools nätverket . Europeiska vänskolor kan 
man hitta t .ex . via eTwinning-initiativet som 
upprätthålls av EU . 

Idéer för samarbete: 

•  skicka post åt varandra: teckningar, brev, fotografier . . .

•  lär varandra grunderna i respektive skolspråk

•  ring videosamtal: presentera er och ställ frågor till varandra (det lönar sig att förbereda frå-
gor innan samtalet inleds)

•  genomför gemensamma projekt eller evenemang på bägge håll samtidigt

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Aktivitetstips

9



MÅL: att vara i kontakt med människor som bor på olika håll i världen 

LÄROÄMNEN: engelska

MÅLGRUPP: årskurs 1–6

Post från världen

Logga in på internetsidan Postcrossing till-
sammans med klassen . Med hjälp av sidan 
kan man skicka och motta vykort från hela 
världen . Ni kan be om slumpmässiga adres-
ser dit man kan skicka ett valfritt vykort 
enligt sidans instruktioner . För varje vykort 
ni skickar får ni ett överraskningsvykort 
från ett slumpmässigt valt land . Med hjälp 

av vykorten kan ni bekanta er med platser 
och människor runt om i världen och öva 
er att använda engelska . Det är gratis att 
använda sidan Postcrossing (om man bortser 
från utgifterna för vykort och frimärken) och 
sidans adress är www.postcrossing.org

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

MÅL: att bekanta sig med världskartan och mångfalden på jorden

LÄROÄMNEN: bildkonst, geografi, omgivningslära

MÅLGRUPP: kan anpassas för alla

Vår egen världskarta

Gör tillsammans en stor illustrerad världs-
karta där man kan se speciella naturtyper, 
djur, samt kända platser och byggnader . Gör 
kartan färgglad genom att rita och måla . 
Eleverna kan delas in i grupper så att varje 
grupp ansvarar för en av kontinenterna . På 
kartan kan man också märka ut platser som 
är viktiga för eleverna (pappas/mammas 
hemland, en plats där man har släktingar el . 
dyl .) .

I samband med uppgiften kan ni också 
bekanta er kartor som presenterar olika 
perspektiv: 

–  Hur skulle en världskarta se ut om nord 
skulle vara nere och syd uppe, eller om 
Stilla havet skulle vara kartans mittpunkt 
och Europa i ena kanten?

–  Hur påverkar skillnaderna i världskartorna 
hur läsaren upplever världen?

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

MÅL:  att lära sig att kritiskt gran-
ska kulturella stereotypier

LÄROÄMNEN:  geografi, samhälls-
lära, religion och 
livsåskådningskunskap

MÅLGRUPP: kan anpassas för alla

Kulturella stereotypier

I uppgiften funderar ni på kulturella stereo-
typier utifrån den typiska finlandssvensken: 
Hurdan är typisk finlandssvensk kultur, och 
finns det alls något sådant? Varifrån här-
stammar stereotypierna, och är de egentligen 
fördomar? Vad finns det för nackdelar med 
kulturella stereotypier?

Noggrannare anvisningar finns i uppgiftsbi-
lagan ☞ www  .

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT
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MÅL: att bekanta sig med olika områden i världen och deras särdrag

LÄROÄMNEN: omgivningslära, geografi

MÅLGRUPP: alla

Landskap runt om i världen

1.  Lyssna på ljudlandskap från olika håll 
i världen t .ex . på sidan www.soundcities.
com

•  Vad berättar ljuden om platsen och männis-
korna som bor där?

•  Vilket intryck får man?
•  Fundera på hur ett ljudlandskap från er 

egen hemort skulle låta? Om ni vill kan ni i 
experimentsyfte spela in ett ljudlandskap i 
er skola eller på er hemort .

2 .  Gör resor till olika landskap med hjälp 
av spelet GeoGuessr (www.geoguessr.com) . 
Spelet bygger på Google-maps . I spelet för-
söker man gissa rätt plats på basen av den 
slumpmässiga gatubilden . Med program-
met GeoSettr kan man också skapa egna 
GeoGuessr frågelekar med platser och led-
trådar man själv väljer (www.geosettr.com) . 
Övningen utvecklar elevernas slutled-
ningsförmåga, samt språkkunskap och 
bildläskunnighet .

Instruera eleverna att fästa uppmärksamhet vid bl .a . följande detaljer:

•  Ser landskapet bekant ut? Vad är bekant, vad är främmande?
•  Hurdan är växtligheten och topografin (terrängens form)?
•  Syns det några skyltar, vilket är språket?
•  Höger- eller vänstertrafik?

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

MÅL: att bekanta sig med språkens mångfald i världen

LÄROÄMNEN: modersmål, geografi

MÅLGRUPP: alla

Språkens mångfald

A) Den språkliga mångfalden i Finland: 
Ta reda på hur många och vilka olika språk 
klassens elever kan . Lär er några enkla ord på 
de språken (t .ex . Hej, Grattis på födelseda-
gen, Tack!) . Om språken inte är så många till 
antalet kan ni ta reda på vilka som är de mest 
talade språken i Finland och lära er mot-
svarande ord på de språken . Man kan också 
ordna en workshopdag i skolan och bjuda 
in personer som kan lära ut grunderna i sitt 
eget modersmål .

B) Världens språk: 
Bilda elevpar och ge ett språk åt varje par 
som de ska undersöka . Ha med både bekanta 

och mer främmande språk . Gör affischer med 
fakta om de olika språken . För affischerna ska 
eleverna självständigt ta reda på vissa fakta 
om sina språk:

–  Var i världen talas språket? (rita en karta)

–  Hur många människor har språket som 
modersmål? Eller som andraspråk?

–  Har språket några speciella särdrag som 
skiljer det från andra språk?

–  Hur skriver man: 1) God dag 2) Tack på 
språket?

Häng upp affischerna på väggen i klassen 
eller i skolans gemensamma utrymmen .

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT
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MÅL: att kritiskt granska den bild av händelser i världen medierna förmedlar 
LÄROÄMNEN:  modersmål, främmande språk, geografi, samhällslära 
MÅLGRUPP: årskurs 5 och äldre

Världen i medierna

Följ med olika skriftliga nyhetskällor (inter-
net, dagstidningar) under t .ex . en vecka och 
samla olika nyheter från världen . Granska kri-
tiskt de nyheter ni hittat: vilka saker behand-
lar de, vilka saker behandlas inte? Ur vems 
synvinkel är de skrivna, och vem får uttala 

sig i frågan? Uppgiften lämpar sig också för 
undervisning i främmande språk ifall utländ-
ska medier används som källor . 

Noggrannare anvisningar finns i uppgiftsbila-
gan ☞ www  .

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

MÅL:  att lära sig att det inom en och samma världsdel kan finnas väldigt många 
olika områden och kulturer, och att det därför är omöjligt att generalisera

LÄROÄMNEN: geografi

MÅLGRUPP: årskurs 7–9 och andra stadiet

Världsdelarnas mångfald

I uppgiften undersöker man i grupp världs-
delarnas interna skillnader vad gäller klimat, 
växlighet, religion, folktäthet o .s .v . med hjälp 
av temakartor . Resultaten jämförs sedan med 
de egna förhandsuppfattningarna och gene-
raliseringarna om världsdelen: t .ex . Afrika 
är inte bara savann och hungersnöd, utan en 

helhet som består av många olika kulturer 
och miljöer . Världsdelarna har så många olika 
sidor att det i princip är omöjligt att göra kor-
rekta generaliseringar .

Noggrannare anvisningar finns i uppgiftsbila-
gan ☞ www  .

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

MÅL: att bekanta sig med ungdomars vardag runt om i världen

LÄROÄMNEN: främmande språk, geografi

MÅLGRUPP: årskurs 7–9 och andra stadiet

Sociala medier och ungdomars vardag

Sociala medier är en bra kanal om man vill 
bekanta sig med ungdomars vardag i andra 
länder . Smarttelefonerna blir allt vanligare 
även i fattigare länder, och allt fler ungdomar 
i världen har dag tillgång till internet . Så läs 
blogginlägg skrivna av barn och ungdomar 
från olika länder, och leta efter olika uppda-

teringar (texter och bilder) på sociala medier . 
Använd er av olika sökord .

Till sist kan ni fundera på följande frågor: 
Hurdant skulle livet vara utan internet? Vilka 
fördelar finns det med att lätt kunna ta kon-
takt med ungdomar i olika länder via nätet?

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT
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2 
Att förstå 
samband
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•��Nedbrytarorganismerna� i� jordmånen�bryter� ner�
avfall. Utan dem skulle våra matrester eller avfö-
ring inte förmultna och återvända till naturens 
kretslopp.

Eftersom vårt jordklot utgör förutsättningarna 
för liv, är bevarandet av jordklotet i allra hög-
sta grad ett sätt att skydda människor. Därför bör 
vi ta väl hand om vårt jordklot, så att alla världens 
invånare (både människor och andra djurarter) 
ska ha det bra i vårt gemensamma hem. Utan rent 
dricksvatten, mat eller luft skulle ingen av oss klara 
sig särdeles länge på vår planet.

Lär er alltså att förstå sambanden mellan natu-
rens livsuppehållande funktioner och de grund-
läggande behoven i våra egna liv. Respekt för 
jordklotet och dess natur är en viktig färdighet med 
tanke på en hållbar livsstil. Detta är viktigt att lära 
sig i tidig ålder.

Om vi inte förstår vårt grundläggande beroende 
av naturen, äventyrar vi hela samhällets välmå-
ende. Social och ekonomisk hållbarhet är möjliga 

bara om vårt jordklot är friskt.

VÅRT HEM, VÅRT 
GEMENSAMMA JORDKLOT

Alla världens människor och djur har ett gemen-
samt hem: vårt gemensamma jordklot, som är 
helt unikt. Jorden erbjuder oss alla grundförut-
sättningar vi behöver för att leva, t.ex. rent vat-
ten, ren luft och mat att fylla magen med: 

•��Det� är� jorden� som� rengjort� vårt� dricksvatten.�
Rent grundvatten bildas då regnvatten långsamt 
tränger ned igenom jordlagren. För att ha tillgång 
till rent dricksvatten behöver vi alltså ren jord 
som kan filtrera vattnet.

•��Växterna�producerar� syret� i� luften� som�vi�män-
niskor och andra djur andas. Det är tack vare väx-
terna vi har tillräckligt med ren andningsluft.

•��Många� av� jordens� små� organismer� är� livsvik-
tiga för oss. Utan bin skulle vi t.ex. inte ha alla de 
grönsaker och frukter vi äter: blomman får hjälp 
av bina vid pollineringen, vilket behövs för att det 
ska bli en frukt.

14



från något annat land. Även många av våra saker 
kommer från utlandet – exempelvis t-tröjan, chok-
ladplattan, bananen eller smarttelefonen kan ha åkt 
en mycket lång väg:

• �Varifrån kommer egentligen t-tröjan jag köpt 
i butiken? Före plagget hamnat i klädskåpet där 
hemma har många människor haft sitt finger med 
i spelet: den som producerat bomullen, den som 
spunnit tråden, den som tillverkat tyget, den som 
sytt plagget, den som gjort trycket, och slutligen 
den som sålt tröjan i butiken. Produktionskedjan 
kan också vara förvånansvärt lång och invecklad: 
kanske är bomullen odlad i USA, tråden och tyget 
tillverkade i Indien, och tröjan sydd i Kina. Sedan 
har produkten fraktats till en butik här hos oss. 
Om produktionsförhållandena i början av pro-
duktionskedjan, eller i fabriken, vet man oftast 
ingenting då plagget ska säljas i butiken.

• �Också matens produktionskedjor har blivit allt 
längre och mer komplicerade. På butikernas 
fruktavdelningar får vi bekanta oss med frukter 
från många håll i världen: bananer från Ecuador, 
vattenmeloner från Israel, vindruvor från Sydaf-
rika, o.s.v. Också kakaobönan som används vid 
tillverkning av choklad odlas på områden i när-
heten av ekvatorn, t.ex. på Elfenbenskusten i väs-
tra Afrika. Merparten av råvarorna gömda i fär-
digmaten har också fraktats en lång väg.

VÅR KONSUMTION PÅVERKAR 
GLOBALT

Under lunchen tuggar jag i mig pommes frites utan 
att alls tänka på att jag samtidigt hotar orangutang-
ernas livsmiljö i Indonesien. Potatisen är stekt i palm-
olja, och för att producera palmolja skövlas regnskog 
så att det finns plats för oljepalmsplantager. Akaci-
agummit som finns i mina karameller är importe-
rat från ett krigshärjat Sudan, kakaobönorna som 
är en ingrediens i min chokladstång importeras från 
Elfenbenskusten. 
På fötterna har jag skor tillverkade i Kina, utan att 
jag vet någonting om arbetarnas förhållanden. Men 
billiga var de i varje fall! T-tröjan kommer från en 
klädfabrik i Bangladesh och råvaran (bomullen) 
kommer från Uzbekistan där det är brist på vatten. 
Med hörlurarna lyssnar jag på amerikansk musik. 
Telefonen musiken är lagrad på är tillverkad i Kina 
av ett sydkoreanskt företag. Telefonens råvaror kom-
mer från olika ställen i världen: malmgruvorna i 
Kongo, oljeborrtornen i Mellanöstern, o.s.v.

I våra liv finns många kontakter till övriga värl-
den. Vi tittar och lyssnar på utländska TV-program, 
filmer och musik. Ibland åker vi på resa utomlands. 
Många av oss har vänner, familjemedlemmar eller 
släktingar i andra länder, och en del av våra kompi-
sar eller deras familjer kan ursprungligen komma 
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Att vara medveten om varifrån olika varor kommer 
är inte alltid en självklarhet. Därför borde vi fästa 
mer uppmärksamhet vid ursprunget av vår mat 
och våra konsumtionsvaror. Ju otydligare varornas 
produktionskedjor blir, desto svårare är det för oss 
att känna till produktionsförhållandena och miljö-
påverkan på andra sidan jorden.

• �Vet du varifrån hemelektroniken kommer till 
butikerna? Förutom plastdelarna tillverkade av 
råolja, består elektroniska apparater av en rad 
metaller som bryts på olika håll i världen, bl.a. i 
Kongo-Kinshasa där det finns rikligt av grund-
ämnet tantal. Apparaterna monteras oftast i något 
asiatiskt land, där arbetskraften är billig och arbe-
tarna har få rättigheter. Både i samband med pro-
duktionen och vid återvinning av elektronikskrot 
uppstår giftigt avfall. En del av detta avfall fraktas 
illegalt till fattigare länder, där materialets olämp-
liga behandling leder till hälsoproblem bland 
arbetarna.

• �Det avfall vi lämnar efter oss påverkar också 
resten av världen: en plastpåse vi lämnat på gatan 
kan av vinden och havet föras långt ut i världsha-
ven. Ute i världshaven finns redan nu fem stora 
avfallsvirvlar. Den största av dem finns i Stilla 
havet och är lika stor som en hel kontinent. Efter-
som plasten inte förmultnar försvinner den inte 
utan bryts så småningom i allt mindre bitar. Alla 
havsfiskar och de flesta havsfåglar har därför fått 
plastbitar i sig. Fåglar och sköldpaddor äter av 
plasten och många har kvävts till döds.
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OJÄMLIKHETEN I VÄRLDEN

Med ekologiskt fotavtryck menas den yta som vi 
människor årligen använder för produktion av vår 
mat, våra saker, vår energi, samt för att hantera vårt 
avfall och våra utsläpp till atmosfären. Förenklat 
kan man säga att alla internationella miljöproblem, 
som klimatförändringen, minskade vattentill-
gångar, exploatering av naturresurser och mins-
kande mångfald i naturen, är en följd av ett alldeles 
för stort ekologiskt fotavtryck.

Finländarnas ekologiska fotavtryck var år 2014 
det 15:e största i världen. Om alla människor på 
jorden skulle konsumera i samma utsträckning 
som vi, skulle mänskligheten behöva mer än tre 
jordklot. För tillfället förbrukar hela mänskligheten 
naturresurser i en utsträckning som inte är hållbar 
i längden. En hållbar utveckling förutsätter att det 
hopräknade ekologiska fotavtrycket för alla män-
niskor på jorden skulle motsvara vår ena planet.

En annan stor utmaning i världen är ojämlikhe-
ten människorna emellan: medan vissa har ett för 
stort ekologiskt fotavtryck har andra tillgång till 

bara en bråkdel av jordens naturtillgångar. I prak-
tiken innebär ojämlikheten i världen exempelvis 
följande:

• �En�del�av�världens�befolkning�har�pengar�så�det�
nätt och jämnt räcker till mat, medan andra slösar 
pengar på onödigheter.

• �Både�övervikt�och�undernäring�är�stora�hälsopro-
blem ur ett globalt perspektiv. I dag finns det dock 
fler överviktiga människor än undernärda.

• �I� vissa� delar� av� världen� produceras� billiga� kon-
sumtionsvaror genom inbesparingar i arbets-
kraftskostnader: fabriksarbetarnas löner är 
mycket låga och arbetstiderna orimliga. Även 
barnarbetskraft förekommer. På andra sidan värl-
den fylls avstjälpningsplatserna av övergivna rea-
produkter så fort nästa försäljningssäsong inleds.

Ojämlikhet förekommer, förutom mellan olika 
länder, också inom ett och samma land. I fattiga 
länder bor det också många rika människor, men 
tillgångarna och välfärden är i dessa länder ensidigt 
fördelad så att den gynnar en liten elit.
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Alla världens människor har dock samma rätt till 
ett gott liv, oberoende av var de råkar vara födda. 
I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
fastslås de internationella, grundläggande rättighe-
terna. Att dessa rättigheter förverkligas och följs är 
den viktigaste förutsättningen för hållbar utveck-
ling, vid sidan av skydd av naturens ekosystem.

Skillnaderna i inkomster och välfärd 
i världen är delvis en följd av kolo-
nialpolitiken . Under kolonialtiden 
utarmade många av dagens förmögna 
länder de fattiga kolonierna genom att 
utnyttja dem som producenter av bil-
liga råvaror . Många före detta kolonier 
har än idag en näringslivsstruktur 
som bygger på produktion av billiga 
råvaror .

En annan stor bidragande orsak till 
ojämlikhet är de världsekonomiska 
strukturerna . Så länge de rika länderna 
överkonsumerar och slösaktigt köper 
billiga råvaror från världens fattiga 
länder har de fattiga länderna inga 
förutsättningar att höja sin levnads-
standard . Världsekonomin har utfor-
mats utifrån de rika ländernas behov 
och fungerar på storföretagens villkor . 
Samtidigt utnyttjas de fattigare län-
dernas naturresurser och arbetskraft .

En förutsättning för hållbar utveckling 
är att skillnaderna i levnadsstandard 
mellan världens länder skrotas och att 
livet blir mer jämlikt för världens folk .

Vad beror 
ojämlikheterna på? 
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Lyckligtvis har vissa framsteg i att minska på 
ojämlikheten skett. Vid FN:s toppmöte vid mil-
lennieskiftet kom man överens om åtta mätbara 
milleniemål i syfte att minska på den globala fat-
tigdomen och främja hållbar utveckling fram till 
år 2015. Under denna tid har livet blivit bättre för 
miljontals människor. Målen om att halvera ande-
len människor som lever i extrem fattigdom, att 
förbättra tillgången till rent vatten, samt att för-
bättra livsvillkoren för de som lever i slumområ-
den har uppnåtts. Mängden undernärda i världen 
har minskat, och både flickor och pojkar har idag 
ganska goda möjligheter att påbörja sin skolgång.

Utifrån milleniemålen har FN gjort upp nya 
utvecklingsmål för åren 2016–2030. Det finns totalt 
17 mer specifika mål, men de kan summeras med 
följande sex punkter:

1.  Människovärde: eliminera fattigdom och 
minska på ojämlikhet

2.  Människor: garantera ett hälsosamt liv, trygga 
tillgången till information samt stärka kvinnor-
nas och barnens rättigheter

3.  Planeten: att skydda ekosystemen till fördel för 
alla samhällen och för våra barn

4.  Rättvisa: främja ett tryggt och lugnt samhälle

5.  Kamratskap: global solidaritet och gemensamt 
ansvar för en hållbar utveckling

6.  Välstånd: uppmuntra en inkluderande och håll-
bar ekonomisk tillväxt

För att dessa mål ska uppnås bör alla nationer i 
världen förbinda sig vid att arbeta för dem. Man 
bör lägga märke till att de olika delområdena av 
hållbar utveckling bildar en helhet där de olika 

delarna sinsemellan påverkar varandra. Det 
är alltså inte möjligt att framgångs-

rikt främja ett av målen för hållbar 
utveckling utan att arbeta med 

de andra också.

•  Den extrema fattigdomen halvera-
des under åren 1990–2010

•  90 % av världens barn har möjlighet 
att inleda grundskolan

•  90 % av världens 15–24-åringar är 
läskunniga

Positiva nyheter 
från världen
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KLIMATET, VATTEN 
OCH RENT SPEL

Klimatet på jorden håller på att förändras på 
grund av en förstärkt växthuseffekt. Följderna 
kan bli mycket allvarliga. Växthuseffekten är ett 
naturligt fenomen. Växthusgaserna som finns 
i atmosfären låter solens strålar nästan opåver-
kade passera ner till jordytan och värma upp den. 
Däremot förhindrar de effektivt värmestrålningen 
som den uppvärmda jordytan sänder ut att lämna 
atmosfären. En del av den stoppade värmestrål-
ningen strålar tillbaka mot jorden, vilket gör att 
temperaturen vid jordytan är högre och jämnare 
än om jorden inte hade en atmosfär. 

Människans utsläpp av växthusgaser gör att 
atmosfärens sammansättning förändras och 
växthuseffekten förstärks. Den gas som bidrar 
mest till den förstärkta växthuseffekten är koldi-
oxid. Förbränning av olja, kol, naturgas och andra 
fossila bränslen ger utsläpp av koldioxid. Avskog-
ning är en annan viktig orsak till att koldioxidhal-
ten i atmosfären ökar.

Klimatförändringen är också starkt förknippad 
med den globala ojämlikheten: vi som bor i väst-
världen konsumerar mer av våra gemensamma 
naturtillgångar, som t.ex. olja och stenkol, än vad 
som är hållbart i längden. Och vår konsumtion är 

inte begränsad till konsumtionen inom våra länders 
gränser. T.ex. en stor del av Kinas utsläpp beror på 
deras exportindustri, alltså tillverkningen av kon-
sumtionsvaror för västvärlden. Vårt koldioxidav-
tryck är sammantaget ohållbart stort, men produk-
tionens klimatpåverkan syns inte på produkternas 
prislappar i butikerna.

Samtidigt utsätts en stor del av världens befolk-
ning för konsekvenserna av klimatförändringen 
utan att de egentligen alls bidragit till den. 
Extrem hetta och torka hotar länderna i närheten 
av ekvatorn, medan många andra områden hotas 
av de allt vanligare orkanerna och flodbildande 

Över 70 % av den privata 
konsumtionens  
klimatpåverkan 
beror på dessa 
tre faktorer: boende

trafik

mat

Fakta
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Mängden sötvatten som går åt till 
produktion av mat och varor:

– en kopp kaffe: 140 liter

– 100 g choklad: 2400 liter

– 1 kg nötkött: 15 000 liter

– ett par jeans: 10 000 liter

Fakta

Med begreppet vattenfotavtryck menas den 
totala direkta vattenförbrukningen och vattnet 
som behövs för att producera konsumtionsvaror. 
Sådant vatten som använts till produktion av mat 
och varor kallas dolt eller virtuellt vatten. Mycket 
beskrivande för den mängd vatten som används 
vid varuproduktion är att hälften av Finlands vat-
tenfotavtryck består av virtuellt vatten i utlandet. 

Man kan spara på virtuellt vatten genom att välja 
produkter från områden där det inte råder vat-
tenbrist. Tillgången på vatten är god t.ex. i Fin-
land. Ett annat okomplicerat sätt att minska på sitt 
vattenfotavtryck är att undvika de produkter som 
kräver mest vatten, som bl.a. kött och nya bom-
ullskläder. Köttkonsumtionen står i genomsnitt för 
uppemot en fjärdedel av vårt vattenfotavtryck. Då 
man reser i länder där det råder vattenbrist bör man 
fästa uppmärksamhet vid att inte slösa med vare 
sig tvätt- eller dricksvatten. Då det finns begränsat 
med vatten är varje droppe värdefull.

hällregnen. Östaterna och de låga floddeltana ris-
kerar att förr eller senare helt och hållet täckas av 
vatten på grund av den stigande havsytan. Låter det 
orättvist? Det är det också.

Som tur är kan skolorna påverka framtiden. 
Objektiv information om klimatförändringens 
orsaker, konsekvenser och betydelse är en viktig 
grund för barnens och ungdomarnas klimatansva-
righet. Ännu viktigare är det att stöda ett aktivt age-
rande från elevernas sida och att skapa framtidstro. 
Ta med andra ord tyglarna i egna händer, och jobba 
för att hitta lösningar på problemen! Tips på hur du 
och din skola kan påverka hittar du i sista kapitlet 
i denna guide. 

Den globala ojämlikheten syns också i vattenkon-
sumtionen. Människans minimibehov är fastställt 
vid 50 liter rent vatten om dagen, men en sjättedel 
av människorna på jorden är tvungna att klara sig 
med betydligt mindre vatten än så. En genomsnitt-
lig finländare använder å sin sida nästan 50 liter 
vatten om dagen enbart till att spola toaletten.

En avsevärd andel av vattnet i områden som lider 
av torka används till produktion av varor som 
exporteras till länder utan någon brist på vat-
ten. T.ex. i Perus huvudstad Lima måste 1,5 miljo-
ner människor klara sig på endast 5 liter sötvatten 
om dagen. Detta eftersom största delen av vattnet 
går åt till att odla avokado och sparris, som sedan 
exporteras till andra länder. Också produktion av 
bl.a. tobak, kaffe, kött och bomullskläder kräver en 
hel del vatten.
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Aktivitetstip
s

VÅRT HEM, VÅRT GEMENSAMMA JORDKLOT

MÅL: att konkretisera hur vatten och näringsämnen kretsar inom ett ekosystem

LÄROÄMNEN: omgivningslära

MÅLGRUPP: årskurs 1–6

Ett miniekosystem i en glasburk

Material: en stor glasburk, grus och mull, 
stark tejp, en liten krukväxt (t.ex. en ampel-
lilja, murgröna, ormbunke, begonia eller ett 
paradisträd)

Ta en stor glasburk (ca 3 liter) med ett tätt 
lock . Bred ut ett tunt lager grus på bottnen, 
och mull ovanpå det . Plantera ett skott av en 
krukväxt (skall ha färdiga rötter) och vattna 
med ca ½ dl vatten . Lägg på locket ordent-
ligt och tejpa fast det så att burken blir helt 
vatten- och lufttät . Ställ burken på ett ljust 
ställe, men inte i gassande solsken . Ekosyste-
met ni byggt i glasburken återanvänder vatt-
net och näringsämnena, och därför behöver 
man inte alls vattna eller gödsla plantan .

Lär er med hjälp av miniekosystemet om vatt-
nets och näringsämnenas kretslopp: 

•  Ekosystemet behöver utifrån endast 
solljuset, vilket växten förvandlar till 
energi genom fotosyntesen . Denna energi 
använder växten för att växa och ta upp 
näringsämnen .

•  Bakterierna i jorden bryter ner döda delar 
från växten till näringsämnen och produce-
rar koldioxid . Koldioxiden i luften använder 
växten i fotosyntesen och omvandlar koldi-
oxiden tillbaka till syre .

•  Också vattnet kommer åt att cirkulera i eko-
systemet då det inte avdunstar ut ur burken . 
Plantan suger vatten ur jorden med sina 
rötter och avger fukt till luften . Slutligen 
kondenseras fukten och rinner ner tillbaka i 
jorden .

 Idé: Barnens egen odlingsbok

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

MÅL:  att lära sig om hur vatten 
renas och om hur grundvatt-
net bildas under jorden

LÄROÄMNEN: omgivningslära

MÅLGRUPP: årskurs 1–6

Dricksvatten av lervatten

1 .  Börja med att rengöra en liter sand genom 
att skölja sanden några gånger med vatten . 

2 .  Skär av mjölkburkens övre del och stick 
små hål i botten . Skyffla den rengjorda 
sanden in i burken, och ställ den stadigt 
ovanpå en glasburk . 

3 .  Hämta lervatten, eller gör lervatten genom 
att blanda jord i vatten . Häll en liten mängd 
vatten i mjölkburken . Observera hurdant 
vatten som rinner ut i glasburken och jäm-
för med det ursprungliga lervattnet . 

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Material: sand, mjölkburk, glasburk, lervatten

Ytvattnet renas då det långsamt tränger ned 
igenom jordens olika lager, och blir så till 
grundvatten . Undersök hur rent dricksvat-
ten blir till på vår jord med hjälp av ett enkelt 
experiment:
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MÅL:  att förstå livets grundförutsättningar och hur beroende vi är av kontakten 
till omvärlden

LÄROÄMNEN: omgivningslära, geografi 

MÅLGRUPP: alla

Skolan i en glaskupa
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Föreställ er att en stor glaskupa sänks ner 
över skolan och att alla förbindelser till 
omvärlden bryts . Glaskupans gränser är de 
samma som skolgårdens/-områdets . Endast 
ljuset och värmen från solen kommer igenom 
kupan . Glaskupan avskiljer luften och vattnet 
på in- och utsidan . Kupan sträcker sig också 
in under marken och bryter el- och vattenan-
slutningen . Genom kupan kan man inte trans-
portera mat, avfall eller några andra material .

Fundera först i smågrupper och sedan med 
hela klassen på följande frågor:

a) Vilka vardagliga saker skulle försvåras av 
att leva under glaskupan?

•  Hur skulle de sakerna kunna lösas under 
kupan?

•  Vilka saker skulle vara helt omöjliga? Skulle 
ni klara er utan dem?

b) Hur länge skulle skolans elever kunna 
överleva under glaskupan? Varför?

Avsluta uppgiften genom att diskutera om 
hur viktig kontakten till omvärlden är i våra 
liv: idag är det en självklarhet att vi kan 
transportera vårt skräp utom synhåll, samt 
att vi kan importera mat och andra varor från 
andra sidan världen .

Idé: Schools Global Footprint, WWF Scotland

MÅL:  att förstå livets grundförutsättningar och hur vi kan leva på ett ekologiskt 
hållbart sätt

LÄROÄMNEN: biologi, geografi

MÅLGRUPP:  årskurs 7–9 och andra stadiet

Spaceship Earth – en resa genom rymden
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

I uppgiften ska ni planera en rymdfarkost 
med vilken mänskligheten kan bege sig ut 
på en lång resa genom rymden . Resan varar 
i 1000 år och sträcker sig långt ut i rymden . 
Hur kan man skapa en omgivning som de 
utvalda representanterna för mänskligheten 
kan överleva i under hela denna tid, mitt ute i 
rymden, och utan kontakt med yttre världen? 

I slutet av uppgiften ska ni dra paralleller 
mellan rymdfarkosten och jordklotets nuva-
rande situation .

Noggrannare anvisningar och övningsunder-
lag finns i uppgiftsbilagan ☞ www  .

Källa: The Parts and The Whole, SWEDESD.
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VÅR KONSUMTION PÅVERKAR GLOBALT

MÅL:  att bekanta sig med verksamhetsprinciper för Rättvis handel och rättvise-
märkta produkter

LÄROÄMNEN: omgivningslära, huslig ekonomi, geografi, samhällslära

MÅLGRUPP: årskurs 1–9

Ett rättvist butiksbesök
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

•  Räkna och anteckna hur många rättvise-
märkta produkter ni hittade . 

•  Från vilken del av världen kommer de? 

•  Finns det skillnader i pris mellan rättvise-
märkta produkter och motsvarande vanliga 
produkter? Vad tror du att prisskillnaden 
beror på?

Bekanta er med certifieringen Rättvis handel 
och dess verksamhetsprinciper . Besök sedan 
en närbutik och undersök vilka alla rättvise-
märkta produkter som finns till salu . Alterna-
tivt kan ni bekanta er med utbudet av rättvi-
semärkta produkter på internet .

MÅL:  att förstå olika samband mellan den egna vardagen och övriga världen

LÄROÄMNEN: geografi, omgivningslära, huslig ekonomi, bildkonst

MÅLGRUPP: kan anpassas för alla

Världen i min vardag
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

der varumärkena kommer . Var är musiken och 
TV-programmen producerade? Utifrån den 
insamlade informationen prickas sambanden 
till övriga världen in på en karta . Det finns ett 
färdigt underlag med frågor ☞ www  .

I uppgiften ska eleverna under en dags tid föra 
dagbok över saker de gör . 

Med hjälp av dagboken klarlägger eleverna 
sambanden mellan saker de själva pysslar med 
och den övriga världen: var maten eller bruks-
föremålen är producerade, och från vilka län-

MÅL:  att inse att en stor del av 
den mat vi äter kommer 
långa vägar från olika håll i 
världen

LÄROÄMNEN:  huslig ekonomi, geografi, 
omgivningslära

MÅLGRUPP:  alla

Varifrån kommer maten?
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

kommer . Finns ursprungslandet angivet på 
samtliga förpackningar? Märk ut livsmed-
lens ursprungsländer på världskartan .

•  På hushållslektionen kan ni ta reda på rut-
terna för alla råvaror i den måltid ni till-
lagat och märka ut dem på kartan . Före ni 
tar reda på varornas ursprung kan ni gissa 
hur stor del av dem som är inhemska och 
hur stor del som är utländska . Kontrollera 
efteråt hur nära ni gissade . Vilken råvara 
har rest den längsta vägen?

Material: olika livsmedel, en världskarta

Ställ fram olika bekanta råvaror, såväl färska 
livsmedel som torra varor, konserver o .s .v . 
Undersök tillsammans varifrån produkterna 
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MÅL:  att undersöka olika konsumtionsvarors (mobiltelefoner, modekläder, choklad 
och kaffe) ursprung och produktionsförhållanden

LÄROÄMNEN: geografi, huslig ekonomi

MÅLGRUPP: årskurs 5 och äldre

Globala detektiver
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Många vardagliga livsmedel och varor har 
globala kopplingar som vi kanske inte alltid 
beaktar . I övningen Globala detektiver ska 
man reda ut olika varors kopplingar till olika 
ställen i världen, vilka människor som står 
bakom produktionen, samt hur varornas livs-
cykler ser ut . Sök behövlig information med 
hjälp av internet .

Eleverna delas in i detektivgrupper och varje 
grupp får en viss produkt att jobba med . 
Alternativen är mobiltelefon, modeplagg, 
chokladplatta och kaffe . Det finns ett färdigt 
material för uppgiften på nätet ☞ www  . 
Avsluta med att gå igenom gruppernas detek-
tivrapporter och tillsammans diskutera vilka 
nya, kanske t .o .m . överraskande, saker ni lärt 
er .

MÅL:  att ta reda på varifrån kläderna vi använder kommer och fundera på billig 
produktion

LÄROÄMNEN: huslig ekonomi, geografi, omgivningslära, slöjd

MÅLGRUPP: årskurs 5 och äldre

Kläder på kartan
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Material: en stor världskarta (t.ex. projektor-
bild) och någonting att märka ut med

Ge på förhand eleverna i hemuppgift att ta 
reda på ursprungslandet för tre av sina plagg 
där hemma (se på lappen) . Märk sedan i klas-
sen ut alla ursprungsländerna på den stora 
kartan . Undersök de utmärkta platserna och 
fundera på följande:

–  Är en stor del av kläderna producerade i ett 
visst land eller en viss världsdel? Varför?

–  Vad finns det för alternativ till att köpa klä-
der som tillverkats långt borta? I samband 
med frågan bör åtminstone följande alterna-
tiv tas upp: inhemska produkter (finns de?), 
begagnade kläder, samt att själv sy eller 
modifiera kläder .

 Idé: Barnets rättigheter x 10
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OJÄMLIKHETEN I VÄRLDEN

MÅL:  att lära sig om plaggets hela livscykel från produktion av råvaror till den 
egna garderoben, samt att fundera på etiska aspekter och miljöpåverkan.

LÄROÄMNEN: huslig ekonomi, geografi, omgivningslära, slöjd

MÅLGRUPP: årskurs 5 och äldre

T-tröjans livscykel
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Hjälp eleverna att rita t-tröjans hela livscy-
kel: råvarorna, produktion, användning, avfall 
m .m . En beskrivning av t-tröjans livscykel 
finns i uppgiftsbilagan ☞ www  . Fundera 
sedan tillsammans på om det är rättvist att 
produktionens utsläpp och vattenförbruk-
ning sker långt ifrån oss och orsakar problem 
för människor i andra länder? Vad finns det 

för nackdelar med långa transporter ur en 
miljösynvinkel?

Ge sedan eleverna i uppgift att fundera på 
hurdan en hållbar och rättvis klädproduktion 
skulle se ut . I mindre grupper kan ni därefter 
rita en miljövänligare och rättvisare livscykel 
för t-tröjan .

MÅL:  att fundera på jämlikhet 
och barns rättigheter

LÄROÄMNEN:  samhällslära, religion, 
livsåskådningskunskap

MÅLGRUPP:  årskurs 1–6

Med barnsteg

I denna dramaövning får eleverna leva sig in i 
andras situation och fundera på globala jäm-
likhetsfrågor . Varje elev får en roll att drama-
tisera . Gå sedan igenom förutsättningarna för 
ett gott liv och fundera på om de förverkligas 
för de olika rollfigurerna . Bland de olika rol-
lerna finns såväl rika som fattiga från olika 
länder i världen .

Färdiga rollkort med tillhörande påståenden 
hittas i Dagsverke rf:s metodhandbok PÅ RIK-
TIGT!: 
www.taksvarkki.fi/oikeesti/pa_riktigt.pdf

• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT
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MÅL:  att fundera på betydelsen 
av mänskliga rättigheter 
och att sprida information i 
skolan

LÄROÄMNEN:  bildkonst, samhälls-
lära, religion och 
livsåskådningskunskap

MÅLGRUPP: kan anpassas för alla

Affischutställning
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Grupperna ska utifrån följande frågor fun-
dera på och skriva upp sina tankar om den 
rättighet de fått i uppgift att behandla:

–  Vad innebär rättigheten i praktiken?

–  Förverkligas rättigheten för 
gruppmedlemmarna?

–  För vilka människor förverkligas den inte?

–  Hur skulle man kunna främja förverkligan-
det av just denna rättighet i vår närmiljö/i 
världen?

Utifrån deras tankar ska eleverna sedan pla-
nera och skapa en affisch som för fram den 
specifika rättighetens budskap . På affischen 
ska också den ursprungliga artikeln finnas 
med . Häng upp en stor affischutställning 
någonstans i skolan! 

 Idé: Rauhantalkoot

Material: lappar med barnens rättigheter 
eller allmänna mänskliga rättigheter

Dela in eleverna i smågrupper och ge varje 
grupp en lapp med någon mänsklig rättig-
het . Rättigheterna kan variera beroende på 
barnens ålder (från FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna eller barnkonventio-
nen) . Länkar till FN:s deklarationer finns bl .a . 
på www.manskligarattigheter.se .

MÅL:  att fästa uppmärksamhet vid den positiva utvecklingen som sker i världen

LÄROÄMNEN:   samhällslära, geografi, omgivningslära, modersmål

MÅLGRUPP:  alla

Positiva nyheter
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

•  Använd nyhetsinsamlingen som inspiration 
för att fantisera om önskvärda framtida 
nyheter: skriv egna fiktiva löpsedlar om 
positiv utveckling i närområdet eller runt 
om i världen . Nyheterna kan t .ex . handla 
om världen om fem eller tio år . Vad allt kan 
i det skedet ha utvecklats mot det bättre?

Leta t .ex . under läsårets gång efter goda nyhe-
ter från Finland och övriga världen . Samla 
dem på ett och samma ställe, t .ex . en vägg i 
skolan . I slutet av året kan ni tillsammans 
granska vilka länder och ämnen största delen 
av nyheterna handlar om . Ni kan också tävla i 
att hitta positiva nyheter: den klass som hit-
tat flest positiva nyheter under insamlingsti-
den får ett litet pris . Ni kan även rösta fram 
den nyhet som eleverna tyckte att var den 
bästa under hela insamlingstiden .
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MÅL:  att bekanta sig med FN:s utvecklingsmål och hitta på konkreta sätt att 
främja målen

LÄROÄMNEN:  samhällslära, religion och livsåskådningskunskap, geografi, biologi, 
omgivningslära

MÅLGRUPP: årskurs 1–9

FN:s globala mål för hållbar utveckling får vingar
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

muntra eleverna att modigt utveckla krea-
tiva och lite ovanliga metoder . Fortsätt med 
att hitta på olika förslag i några omgångar . 
Till sist går ni i tur och ordning igenom alla 
målen och de olika förslagen som skrivits 
ner på flygplanen .

Källa: World’s largest lesson

•  På sidan World’s largest lesson kan alla 
lärare i världen dela med sig av olika lek-
tionsmodeller som har att göra med FN:s 
hållbara utvecklingsmål . 
www.tes.co.uk/worldslargestlesson/

Vik tillsammans 17 pappersflygplan, eller 
använd er av färdigvikta flygplan . Dela ut flyg-
planen åt eleverna/elevparen . Ge sedan varje 
elev/par ett av FN:s hållbara utvecklingsmål 
(totalt 17 stycken) . Eleverna ska skriva utveck-
lingsmålet på flygplanet tillsammans med ett 
konkret förslag på hur målet kunde främjas .

Då eleverna är färdiga ska alla flygplan kas-
tas iväg . Sedan plockar varje elev/par upp ett 
nytt flygplan . De ska läsa vilket utvecklings-
mål som står på flygplanet, hitta på ett nytt 
förslag på hur målet kunde främjas och skriva 
ner det bredvid det första förslaget . Upp-

MÅL: att åskådliggöra ländernas ojämlika ställning i världshandeln

LÄROÄMNEN: samhällslära, matematik, geografi

MÅLGRUPP: årskurs 5 och äldre

Världshandel med papperskedjor
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Eleverna får själva uppleva ojämlikheten mel-
lan rika och fattiga länder som världshandeln 
orsakar . Övningens anvisningar finns i upp-
giftsbilagan ☞ www  .

I övningen representerar elevgrupperna 
länder som producerar papperskedjor för 
den globala marknaden . Länderna har olika 
utgångslägen, och dessutom påverkas pro-
duktionens förutsättningar av fluktuerande 
världsmarknadspriser och ny dyr teknologi . 
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MÅL: att konkretisera orättvisa förknippad med användandet av naturresurser

LÄROÄMNEN: geografi, historia

MÅLGRUPP: årskurs 7–9 och andra stadiet

Material: en godispåse 

Dela in eleverna i två grupper så att den ena 
representerar de rika länderna och den andra 
de fattiga . Den rika gruppen ska ha 1/5 av 
eleverna och den fattiga 4/5 . Berätta för elev-
erna att de representerar världens befolkning 
och att innehållet i godispåsen är de disponi-
bla naturresurserna . 

Dela sedan ut påsens innehåll så att den rika 
gruppen får 4/5 av karamellerna och den fat-

Orättvisa i godispåsen
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

tiga gruppen bara 1/5 . Fråga sedan vad grup-
perna tycker om fördelningen . Efter diskus-
sionen får grupperna göra vad de vill med 
karamellerna de fick . Fundera till sist på vad 
ojämlikheten beror på: varför använder de 
rika länderna en så oskäligt stor del av alla 
världens naturtillgångar? Vad har detta för 
konsekvenser för de fattiga länderna?

 
Källa: Tuumasta toimeen!

MÅL:  att åskådliggöra globala 
proportioner, samt fin-
ländarnas ekologiska 
fotavtryck i jämförelse med 
övriga världen

LÄROÄMNEN:  matematik, geografi, biologi

MÅLGRUPP:  årskurs 7–9 och andra 
stadiet

Global matematik
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

I uppgiften räknar ni ut arealer och procent-
tal i syfte att åskådliggöra proportioner i 
världen, samt finländarnas ekologiska fotav-
tryck i jämförelse med övriga världen . Uti-
från resultaten ritar ni också diagram som 
åskådliggör proportionerna .

Uppgifterna med tillhörande modellsvar 
finns i uppgiftsbilagan ☞ www  .

MÅL: att förstå pengaflöden i den globala handeln

LÄROÄMNEN: samhällslära, geografi

MÅLGRUPP: årskurs 5 och äldre

Material: sand 

Gå ut på gården och ställ er i rader om åtta 
elever . Varje elev får representera en viss roll 
i produktionskedjan: konsumenten, hand-
laren, transportören, importören, export-
företaget i ursprungslandet, leverantören, 
lantegendomens ägare och jordbruksarbe-
taren . Den första eleven, alltså konsumen-
ten, tar sand i sin hand och skickar sanden 

Sandkedjan
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

vidare . Sanden representerar pengaflödet 
i produktionskedjan, från konsument till 
producent . I slutet av kedjan finns det inte 
mycket kvar .  Prova också på att minska 
antalet mellanhänder i produktionskedjan så 
att bara några elever kvarstår . Hur påverkar 
detta jordbruksarbetarens inkomster i andra 
ändan av kedjan?

Källa: Vi lär oss tillsammans om rättvis 
handel 
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KLIMATET, VATTEN OCH RENT SPEL

MÅL:  att förstå vad vattenbrist konkret innebär för de människor som lider av den

LÄROÄMNEN: matematik, omgivningslära, geografi

MÅLGRUPP: kan anpassas för alla

Livet med lite vatten
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Jämför sedan era resultat med den var-
dagliga situationen för dem som lider av 
vattenbrist runt om i världen . T .ex . i Perus 
huvudstad Lima är 1,5 miljoner människor 
tvungna att klara sig med endast 5 liter rent 
sötvatten om dagen (YLE 28 .5 .2015) . Fundera 
på hur ni själva skulle kunna spara på vatten 
för att klara er med en så liten mängd .

Källa: Maailma ulottuvillasi

Eleverna ska under en dag uppskatta, mäta 
och skriva ner hur mycket vatten de själva 
använder . Målet är att klara sig den dagen 
med så lite vatten som möjligt . Gör upp en 
tabell som stöd för vattenmätningen . Inklu-
dera saker som handtvätt, toalettbesök, 
dricksvatten, att duscha, att diska kärl, o .s .v .

MÅL:  att bekanta sig med den mediediskussion som förs angående klimatföränd-
ringen utifrån olika synvinklar

LÄROÄMNEN: modersmål, geografi, biologi, samhällslära 

MÅLGRUPP: årskurs 7–9 och andra stadiet

Sök på nätet efter nyhetsartiklar som hand-
lar om klimatförändringen . Man kan söka 
nyheter utifrån en eller flera av följande 
synvinklar:

1 .  Hurdana positiva nyheter hittar ni? Posi-
tiva nyheter kan exempelvis handla om 
framsteg som gjorts för att bromsa klimat-
förändringen, eller nya sätt man hittat på 
för att minska på utsläppen .

Nyhetsrapportering om klimatet
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

2 .  Hitta nyheter om klimatförändringen som 
berör vanliga människors vardag . Kan 
ni hitta sätt att i er egen vardag bromsa 
klimatförändringen?

3 .  Medierna är inte alltid helt objektiva . För-
sök hitta nyheter om klimatförändringen 
som förmedlar ett specifikt perspektiv . 
Hurdana synvinklar hittar ni? Vilka intres-
sen tror ni döljer sig bakom?

Källa: Klimat i kläm

MÅL:  att förstå olika länders 
och gruppers syn på 
klimatpolitiken

LÄROÄMNEN:  samhällslära, geografi

MÅLGRUPP:   årskurs 7–9 och andra 
stadiet

Rollspel: internationell klimatpanel
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

I rollspelet får eleverna prova på att fatta 
beslut om internationell klimatpolitik . Före 
rollspelet kan det vara bra att tillsammans 
gå igenom klimatförändringen och dess glo-
bala konsekvenser, samt vår egen bidragande 
roll (t .ex . vårt eget koldioxidavtryck) .

 
Rollspelets anvisningar finns i läromedlet 
Klimat i kläm (se källorna) .
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3 
Påverka 

tillsammans

31



Projektets gång:

1. DEFINIERA PROBLEMET
–  Vad är det vi vill påverka?

2. ANALYSERA PROBLEMET
–  Vilka olika aspekter finns det?
–  Vad finns det för orsakssamband? 

3. LÖSNINGAR OCH HANDLINGAR
–  Hur kan vi bäst påverka saken?

–  Vi agerar och påverkar!

4. FUNDERA PÅ HANDLINGEN
–  Fick vi någon förändring till 

stånd?
–  Hur fortsätter vi?

BLI AKTIVA 
VÄRLDSMEDBORGARE

I global miljöfostran är det viktigt att ge barn och 
ungdomar erfarenhet av att delta och påverka. 
Om man inte ser möjligheter att själv aktivt 
påverka kan stora globala utmaningar lätt föror-
saka ångest.

Ifall barn och ungdomar erbjuds positiva erfaren-
heter av deltagande och påverkande, har de större 
möjlighet att utvecklas till inflytelserika perso-
ner som kan och vågar ändra världen. Skolmiljön 
har en nyckelroll.  Eleverna ska uppmuntras att 
göra sin röst hörd, och varje elevs åsikter ska tas i 
beaktande.

Viktigast är ändå att själv få påverka. Eleverna bör 
ges möjligheter att fatta beslut och att själva för-
verkliga projekt eller evenemang de planerat. På så 
sätt lär sig eleverna att samarbeta för att uppnå de 
gemensamma mål man kommit överens om, och 
att ta sig an rollen som världsförändrare. Bästa sät-
tet att öva sig på att påverka är att själv få planera 
och genomföra egna elevcentrerade projekt – till 
en början i den egna närmiljön, och sedan stegvis 
längre ut i samhället utanför skolmiljön.

I samband med projektet är det också bra att öva 
förmågan att tänka kritiskt: även om de stora pro-
blemen i världen kan kännas överväldigande kan de 
brytas ner i mindre, mer hanterliga delar med hjälp 
av rätt sorts tankesätt. Även förmågan att kreativt 
föreställa sig olika framtidsscenarier är en värdefull 
färdighet då man vill bygga en hållbar framtid.  

Källa: Dagsverke rf: Vaikuta!
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EARTH HOUR LYKTVANDRING

Miljörådet i Kotimäki skola i St . Karins 
ville fästa uppmärksamhet vid klimat-
förändringen och betydelsen av att 
spara energi . Efter ett förslag från rådet 
bestämde hela skolan att delta i det 
internationella evenemanget Earth Hour 
genom att släcka skolans belysning i 
en timme under en vårkväll . Även sta-
dens övriga skolor utmanades att delta i 
evenemanget .

Skolans miljöråd uppmuntrade invå-
narna i närområdet att släcka sin belys-
ning och gå ut och vandra på en lyktstig 
man byggt upp i skogen invid skolan . 
Längs med stigen fann man olika tips 
på hur man kan spara energi . Ungefär 
50 ortsbor dök upp med sina lyktor, och 
medlemmarna i miljörådet sålde hem-
gjorda bullar och saft .

ANSKAFFNINGSPOLISERNA

I Klinkbacka skola i Raseborg, som del-
tar i Grön Flagg, ville eleverna i årskurs 
6 göra skolans anskaffningar mer miljö-
vänliga och etiska . De bestämde sig där-
för att genom att ringa till och intervjua 
de som ansvarar för anskaffningarna ta 
reda på matens, städprodukternas, skol-
materialets, kopieringspapperets, bläck-
kasetternas och elektricitetens ursprung . 

Utifrån sina utredningar vädjade sko-
lans elever att staden skulle övergå till 
mer etiska och miljövänliga alternativ då 
varor köps in till skolorna .

Exempel på projekt i skolor som 
deltar i Grön Flagg:

SKOLMAT ÅT ALLA

Eleverna i klass 5B i skolan Aarnival-
kea i Esbo undersökte matsvinnet i 
sin skola och kom fram till att det i 
årskurserna 1–6 i Esbo slängs bort så 
mycket som 66 ton skolmat varje år . 
Den häpnadsväckande stora mängden 
mat som slängs bort fick eleverna att 
tillsammans fundera fram nya, påhit-
tiga sätt för att minska på matsvinnet 
i skolorna .

Slutligen föreslog eleverna att den 
kvarlämnande maten från skolköket 
kunde säljas billigt åt åldringar och 
andra invånare i området . Förslaget 
fick ett gott mottagande och provas nu 
i samarbete mellan skolan och företa-
get Espoo Catering, som ansvarar för 
matförsörjningen i Esbo .

Arrangemanget kan i bästa fall leda 
till många fördelar: minska på mäng-
den mat som slängs, öka samarbetet 
mellan skolan och invånarna i områ-
det, samt motverka marginalisering 
av områdets åldringar .
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MÅNGA SÄTT ATT PÅVERKA

Det finns många sätt att påverka i samhället. För-
enklat kan metoderna för att påverka globalt delas 
in i följande kategorier. Samtliga är lämpliga i sko-
lan och undervisningen.

1.  Att delta i beslutsfattandet är den mest direkta 
av metoderna – lättast sker detta genom elev-
kårer eller miljöråd. Att själv agera beslutsfat-
tare ger äkta erfarenhet av att delta och påverka. 
Även lokala ungdomsdelegationer eller mot-
svarande organ kan erbjuda ungdomarna möj-
ligheter att få sina röster hörda i det politiska 
beslutsfattandet.

2.  Att sprida information är ett sätt att öka med-
vetenheten bland t.ex. skolans övriga elever 
om händelser i världen eller hållbar utveckling. 
Bra kanaler för att sprida information i skolan 
är t.ex. morgonsamlingar eller skolans gemen-

samma händelser och evenemang. Eleverna kan 
tillsammans med läraren fundera på vilket sätt 
som vore bäst och hur det lönar sig att formulera 
budskapet så att det skulle upplevas som intres-
sant och gripbart. Budskapet kan nå en bredare 
publik om det sprids även utanför den egna sko-
lan, exempelvis med hjälp av sociala medier eller 
tidningarnas insändarsidor.

3.  Att föra kampanj är en viktig metod för att uppnå 
samhällelig förändring. Om ni kommer på sätt 
att förbättra rutinerna i skolan kan det löna sig 
att modigt kontakta rektorn och lärarkåren och 
presentera förslagen. Det är också förhållandevis 
lätt att vädja till kommunala beslutsfattare om ni 
kommer på något er hemkommun kunde för-
bättra i sin verksamhet. Man kan givetvis även 
skicka post till riksdagsledamöter om man den 
vägen vill uttrycka sin åsikt, sina bekymmer eller 
komma med något förslag. Också företag kan 
det löna sig att kontakta om det i deras verksam-
het förekommer saker som borde vidareutveck-
las. Ta också reda på om det finns existerande 
kampanjer ni kan delta i.

4.  Egna ansvarsfulla val är också av grundläg-
gande betydelse: många små beslut kan få 
storslående effekt. Det är nödvändigt att öva 
på hållbara och ansvarsfulla aktiviteter i sko-
lan för att de ska bli vanor som sitter i också 
senare i livet. Den egna klassens och skolans 
verksamhet kan utvecklas i en mer ansvarsfull 
riktning t.ex. genom att återvinna avfall, spara 
energi och fästa uppmärksamhet vid etiska 
konsumtionsval.

5.  Påhittiga experiment är egentligen en 
form av ovannämnda ansvarsfulla val, men 
dessutom är de helt nya, innovativa och 
självpåhittade. Ofta är barn och ungdomar 
speciellt skickliga på att hitta på nya expe-
riment eftersom de till skillnad från vuxna 
inte ännu blivit vana vid att saker och ting 
görs på ett specifikt sätt. Tänk alltså kre-
ativt och utveckla modigt nya, hållbarare 
tillvägagångssätt.
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KOMMUNICERA OCH PÅVERKA!

Hur ni än försöker påverka, kom ihåg att ju fler 
som känner till er verksamhet, desto större effekt 
får den. Betydelsen av kommunikation ska inte 
underskattas.

Det lönar sig att i samband med de egna projek-
ten öva sig i att utnyttja informationsteknologi och 
kommunikation för att nå resten av världen. Spe-
ciellt bra kommunikationskanaler är olika sociala 
medier. Den vägen når man andra barn och ung-
domar, eller hela skolklasser. Ta också modigt kon-
takt med lokala dagstidningar eller radiokanaler 
och föreslå att de gör ett reportage om ert projekt.

6. Medborgaraktivism är en form av frivillig, 
organiserad verksamhet för det allmänna bästa, 
och ett utmärkt sätt att påverka samhället utanför 
skolan. Bekanta dig med medborgarorganisatio-
nernas verksamhet t.ex. genom att be representan-
ter för organisationer att besöka skolan och pre-
sentera sin verksamhet. Det finns också gott om 
samarbetsmöjligheter i samband med medborgar-
organisationer: om ni tycker att någonting borde 
åtgärdas, ta reda på om det finns en organisation 
eller förening som arbetar för den sakens skull och 
ta kontakt!

7.  Att delta i pengainsamlingar är ett sätt att till-
sammans verka till förmån för ett syfte man anser 
vara viktigt. Men som enda metod för att påverka 
ger det ingen erfarenhet av att aktivt vara med 
och påverka i samhället. Motivationen till 
att delta i pengainsamlingar borde 
istället för biståndsskyldighe-
ten komma från glädjen 
att hjälpa; att den egna 
handlingen gör någon 
annan glad.

35



Inspirerande exempel

”Bli den förändring du vill se i världen” 
sade en gång den berömde medborga-
raktivisten Mahatma Gandhi . De visa 
orden stämmer fortfarande: man ska inte 
vänta på den förändring man vill ha, utan 
själv agera för att den ska bli verklighet! 
Enbart tankar och planer ändrar inte på 
världen, men handlingar kan ha effekt, så 
som följande exempel visar:

•  9-årige Giles Clarke från Sydafrika, 
elev i en skola som deltar i Grön Flagg, 
deltog tillsammans med sin pappa i ett 
2600 km långt lopp genom Afrika . Han 
gjorde det för att uppmärksamma skyd-
det av elefanterna i Afrika och hållbar 
användning av sötvatten . Giles tog vat-
tenprover från floder längs med vägen, 
och besökte skolor för att sprida infor-
mation och uppmuntra andra elever 
till gemensamma projekt . Som en följd 
av jippot är fler människor medvetna 
om betydelsen av att skydda sötvat-
tenreserverna och den utrotningshotade 
afrikanska elefanten .

•  Den 12-åriga kanadensaren Severn Cul-
lis-Suzuki höll under ett FN-toppmöte 
i Rio de Janeiro år 1992, inför världens 
beslutsfattare, ett imponerande tal 
om att skydda vår planet . Severn fick 
möjligheten att delta i mötet genom att 
själv samla ihop pengarna till resan, och 
genom att be Förenta Nationerna om lov 
att få hålla ett tal . Resultatet av mötet 
blev en överenskommelse om bevaran-
det av jordens biologiska mångfald, och 
FN:s första avtal om samarbete för att 
motverka klimatförändringen .

•  10-årige Harshit Agrawal från Indien 
startade tillsammans med några vänner 
en kampanj mot plastpåsar i sin hem-
stad New Delhi i syfte att skydda havs-
sköldpaddor som kvävs av plastavfall i 

vattnet . 
Under kampanjen sydde de tygkassar 
och delade ut dem åt folk, höll föreställ-
ningar på gatan, samt förhandlade med 
ett lokalt varuhus om en reakampanj för 
sådana kunder som använder en egen 
tygkasse istället för plastpåsar . Kam-
panjen är i dag en förening med över 
500 frivilligarbetare .

•  Holländaren Boyan Slat uppfann som 
19-åring en metod för uppsamling av 
plastavfall från världshaven . Många 
vetenskapsmän hade funderat på 
samma problem i åratal utan att hitta 
på en lösning till plastproblemet . Pro-
jektet The Ocean Cleanup som Boyan 
startat planerar för tillfället en storo-
peration i syfte att städa upp haven . 
Verksamheten har på två år utvidgas 
och har över 25 anställda och kring 
hundra frivilliga som alla jobbar för 
renare världshav .

•  Gymnasieeleven Anna Rukko från Esbo 
vann som ung kampen över sin cancer 
och ville hjälpa andra unga cancerpa-
tienter genom att samla in pengar till 
förmån för det nya barnsjukhuset . Anna 
samlade under åren 2013–2015 in häp-
nadsväckande 60 000 euro genom att på 
Facebook auktionera ut smycken hon 
själv tillverkat . Jippot fick ett mycket 
bra mottagande och Annas smycken sål-
des till så höga priser som flera hundra 
euro per styck .
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Aktivitetstips

MÅL:  att föreställa sig önskvärda 
framtidsbilder och fundera på 
hur de kan förverkligas

LÄROÄMNEN:  bildkonst, historia, samhälls-
lära, omgivningslära

MÅLGRUPP:  alla

Framtidsbilder
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Fundera på hur ni skulle vilja att framtiden 
ser ut, t .ex . om tio eller tjugo år, i er skola, 
på er hemort eller på jorden . Vilka saker vore 
annorlunda än idag? Rita bilder som före-
ställer den framtid ni önskar .

Diskutera sedan om framtidsscenarierna 
faktiskt är möjliga . Om ja, vad kunde man 
göra för saken?

MÅL:  att öka medvetenheten i sko-
lan om viktiga globala frågor

MÅLGRUPP:  alla

Ordna ett evenemang i er skola för att fira 
någon internationell temadag . Ni kan också 
göra en kalender över viktiga temadagar, som 
ni uppmärksammar i er verksamhet (t .ex . 
under morgonsamlingar) . Fundera tillsam-
mans med eleverna på hur ni vill fira de tema-
dagar ni valt .

Fira temadagar
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Exempel på lämpliga temadagar:

2.2. Grön Flagg-dagen

14.2. Alla hjärtans dag

3.3. Världsnaturdagen

20.3. Lyckans dag

21.3. Internationella skogsdagen

22.3. Internationella vattendagen

21.5. Världsdagen för kulturell mångfald

22.5. Världsdagen för biodiversititet

21.9. Fredsdagen

16.10. Världshungerdagen

24.10. FN-dagen

Vecka 43: Veckan för Rättvis handel

20.11. Dagen för barnens rättigheter

10.12. Världsdagen för mänskliga rättigheter
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MÅL: att bekanta sig med medborgarorganisationer och olika sätt att påverka 

LÄROÄMNEN: samhällslära

MÅLGRUPP: alla

Ge eleverna i uppgift att i mindre grupper 
bekanta sig med någon medborgarorganisa-
tion i Finland . Grupperna ska ta reda på:

1) Vad organisationen försöker påverka?

2) Vilka metoder organisationen använder sig 
av för att nå sina mål?

Bekanta er med medborgarorganisationer
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

3) Hur man själv kan delta i organisationens 
verksamhet? 

Sedan ska grupperna presentera sina resul-
tat inför klassen utifrån de ovanställda 
frågorna .

MÅL: att lära sig vad som krävs för att påverka på global nivå

LÄROÄMNEN: samhällslära, historia, omgivningslära

MÅLGRUPP: alla

Alternativ A. (för åk 3–9):

Dela in eleverna i mindre grupper och så får 
varje elev i uppgift att läsa om ett barn eller 
en ung person som modigt påverkat världen . 
(Inspirerande exempel finns på sidan 36 i 
guiden) . Utifrån historierna sammanställs 
dessa hjältars motivationskällor, metoder 
att påverka och nycklar till framgång . Upp-
giftens syfte är att skapa tro på barnens 
och ungdomarnas möjligheter att påverka, 
och att bidra till att eleverna hittar mål och 
metoder att påverka .

Noggrannare anvisningar finns i uppgiftsbi-
lagan ☞ www  . 

Modiga påverkare
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Alternativ B. (för åk 7–9 och andra stadiet):

Sök själva information om och bekanta er 
med kända samhällsförbättrare från histo-
rien som varit modiga och genom sina gär-
ningar åstadkommit förändring (man kan 
t .ex . hålla föredrag eller rita serier om per-
sonen) . Exempel på intressanta personer är 
bl .a .

–  Personer mot rasdiskriminering: Rosa 
Parks, Martin Luther King, Nelson Man-
dela, Desmond Tutu

–  Förespråkare av fredliga metoder: 
Mahatma Gandhi

–  Hjältar från andra världskriget: Sophie 
Scholl, Oskar Schindler

–  Försvarare av demokrati och mänskliga 
rättigheter: Aung San Suu Kyi, Malala 
Yousafzai

–  Miljöhjälten: Wangari Maathai
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MÅL:   att genomföra ett projekt för att påverka i en fråga som eleverna valt

LÄROÄMNEN:  fungerar bäst som ett brett projekt som sammanför olika läroämnen (t.ex. 
samhällslära, geografi, livsåskådningsämnen, bildkonst)

MÅLGRUPP: kan anpassas från årskurs 5 och uppåt

Modul: Ett eget påverkningsprojekt 
• SNABBTIPS
• LEKTION
• STÖRRE PROJEKT

Modulen bygger på den projektmodell som 
presenteras i kapitlet Bli aktiva världsmed-
borgare . Den består av flera delar . Anvis-
ningar till uppgifterna som ingår finns upp-
giftsbilagan  ☞ www  .

Problemformulering:  
Det viktigaste påverkningsmålet 
I uppgiften ska eleverna leta upp/komma på 
saker de vill påverka . Fundera tillsammans 
på förslagen ur olika synvinklar och bestäm 
gemensamt påverkningsmål för hela klassen .

Problemanalys:  
Globala påverkningar, frågekedjan Varför 
I uppgiften Globala påverkningar ska elev-
erna analysera det valda problemet på djupet: 
vad handlar det egentligen om och är proble-
met på något sätt kopplat till övriga världen? 
Frågekedjan Varför hjälper eleverna att iaktta 
problemets bakomliggande orsakssamman-
hang . 

Problemlösning: Metoddiamanten 
I övningen hittar eleverna på olika metoder 
för att lösa det valda problemet . De olika 
metoderna rangordnas i syfte att hitta den 
bästa, roligaste och mest genomförbara .

Tilläggstips:

Dela ert projekt med andra och sök inspira-
tion från andras projekt och idéer . På nätver-
ket Dreamdo Schools webbsida kan skolor 
runtom i världen dela sina drömmar med 
andra och presentera projekt de genom-
fört för att drömmarna skulle bli verklighet .  
www.dream.do/

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?

PROBLEM
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•  Ekosocial bildning innebär att utveckla en för-
ståelse för att ekologisk och social hållbarhet är 
förutsättningar för ekonomisk hållbarhet. Vårt 
samhälle behöver en ekonomisk struktur som 
grundar sig på en hållbar användning av naturre-
surser (rent vatten, ren luft, mineraler). Vi behö-
ver ta klimatförändringen på allvar. Vi behö-
ver värna om alla människors lika värde. Till 
ett ekosocialt bildat livssätt hör att man beaktar 
dessa frågor och strävar efter att bygga en hållbar 
framtid. 

•  Global fostran har som uppgift att öppna män-
niskors ögon för realiteterna i världen, och väcka 
viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld i vil-
ken mänskliga rättigheter respekteras.

•  Miljöfostran har som mål att stöda en inlär-
ningsprocess hos barn och unga genom vilken 
deras värderingar, kunskaper, färdigheter och 
handlingssätt utvecklas så att de stämmer över-
ens med hållbar utveckling. Miljöfostran baserar 
sig på ett omfattande miljöbegrepp där också t.ex. 
bebyggda och sociala miljöer ingår och motsvarar 
långt det man i Sverige benämner Undervisning 
för hållbar utveckling.

•  Hållbar utveckling betyder utveckling som till-
fredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers behov. Den har fyra dimen-
sioner som alla är lika viktiga:

1.  Ekologisk hållbarhet går ut på att bevara 
naturens mångfald och de system som uppe-
håller livet på jorden.

2.  Ekonomisk hållbarhet förutsätter en över-
gång från konsumtionskultur till en ekonomi 
där naturresurser inte exploateras.

3.  Social hållbarhet handlar om välbefinnande, 
rättvisa och mänskliga rättigheter för alla män-
niskor i världen.

4.  Kulturell hållbarhet innebär respekt för ett 
mångsidigt kulturarv, och jämlikhet mellan 
människor från alla olika kulturer.

•  Global miljöfostran innebär miljöfostran som 
särskilt understryker global rättvisa och alla män-
niskors lika värde.

Nyckelbegrepp
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ANDRA UNDERVISNINGSMATERIAL:

• Den globala konsumentens lärobok 
Reilun kaupan puolesta Repu rf 2010.  
Läroboken innehåller mycket information och 
uppgifter som hänger ihop med global konsum-
tion. Den är i första hand riktad till högstadie-
elever. Elever som utfört tio av de uppgifter som 
finns i läroboken får Den globala konsumentens 
körkort.  
www.globaalikuluttaja.fi/svenska

MATERIALBANKER FÖR 
FOSTRARE:

•� Världsskolan
Institutet för Fredfostran rf  
Världsskolan samlar ihop undervisningsmate-
rial inom global fostran från olika medborgar-
organisationer. Vissa delar av materialet finns på 
svenska.  
www.maailmankoulu.fi (välj ”På svenska”)

•�Materialbank inom miljöfostran 
WWF Finland 
Bland WWF:s material för miljöfostran kan du 
också hitta idéer för global miljöfostran. Välj 
svenska som språk när du söker i materialban-
ken så hittar du tips på svenska.  
www.wwf.fi/ymparistokasvatus/materiaalipankki

•�Materialbanken MAPPA
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry 
MAPPA samlar ihop material som stöder 
lärande för hållbar utveckling och miljöfostran.  
https://mappa.fi/fi/tarkennettu_haku (välj Kieli: 
ruotsi för tvåspråkiga och svenska material)

•�ENO − Environment Online 
ENO är en internationell webbskola inom håll-
bar utveckling som riktar sig till ungdomar i 
åldern 12–18. Till temana hör bl.a. klimatet, 
naturens mångfald, ekologiska fotavtryck, sko-
garna och vatten. 
www.enoprogramme.org

•�Håll Sverige Rents Exempelsamling
Stiftelsen Håll Sverige Rent 
På Håll Sverige Rents hemsidor finns tips på 
aktiviteter och uppgifter inom lärande för håll-
bar utveckling. Det går att leta efter tips enligt 
ålderskategori (från daghem till andra stadiet). 
www.hsr.se/exempelsamling

�•�WWF Utbildning 
WWF Sverige 
På WWF Sveriges hemsidor finns förslag på 
metoder och aktiviteter inom lärande för hållbar 
utveckling. Här finns också en uppgiftsbank i 
vilken det går att leta efter tips enligt ålderskate-
gori, ämne o.s.v. 
www.wwf.se/utbildning/
utbildning/1522412-utbildning

•�Hållbar utveckling i skolan
Malmö högskola och Miljöförvaltningen i Malmö 
stad inom ramen för RCE Skåne 
Syftet med webbsidan Hållbar utveckling i sko-
lan är att erbjuda inspiration, fördjupning och 
konkreta tips åt lärare som jobbar med hållbar 
utveckling. På sidan finns samlat länkar till 
material som riktar sig till barn och unga i olika 
åldrar.  
www.hutiskolan.se/

Länkar och 
tilläggsmaterial

41

http://www.globaalikuluttaja.fi/svenska
http://www.globaalikuluttaja.fi/svenska
http://www.maailmankoulu.fi
http://www.maailmankoulu.fi
http://www.wwf.fi/ymparistokasvatus/materiaalipankki
http://www.wwf.fi/ymparistokasvatus/materiaalipankki
https://mappa.fi/fi/tarkennettu_haku
https://mappa.fi/fi/tarkennettu_haku
http://www.enoprogramme.org
http://www.enoprogramme.org
http://www.hsr.se/exempelsamling
http://www.hsr.se/exempelsamling
http://www.wwf.se/utbildning/utbildning/1522412-utbildning
http://www.wwf.se/utbildning/utbildning/1522412-utbildning
http://www.wwf.se/utbildning/utbildning/1522412-utbildning
http://www.hutiskolan.se/
http://www.hutiskolan.se/


Källor till texten:

Council of Europe: The celebration of linguistic 
diversity. (5.8.2015)

Dagsverke rf, 2011: Vaikuta! Menetelmäopas nuor-
ten yhteiskunnalliseen osallistumiseen

– kriittistä pedagogiikkaa Guatemalasta.
Finlands FN-förbund rf: Pallonkutistajat.fi: Gree-

tings from the wasteland. (7.8.2015)
Finlands FN-förbund rf: Post 2015 – uudet kestä-

vän kehityksen tavoitteet. (7.8.2015)
Finlands FN-förbund rf: Vuosituhattavoitteet. 

(7.8.2015)
Finlands FN-förbund rf, 22.3.2012: YK:n vesipäivä 

korostaa veden ja ruoantuotannon yhteyttä.
Globaalikasvatus.fi: Mikä globaalikasvatus? Kepa 

rf. (7.8.2015)
Helsingin Sanomat, 19.3.2014: Viidesluokkalaiset 

ideoivat apua vanhuksille.
Helsingin Sanomat, 5.7.2015: 19-vuotias keräsi 

60 000 euroa Lastensairaalalle – saa kansainväli-
sen palkinnon.

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab, 
2013: Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kas-
vatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt. 

Klimatguiden/Finlands miljöcentral: Utbildnings-
väsendet – Begränsning. (5.8.2015) 

Kepa rf, 28.5.2015. FAO: Maailman aliravittujen 
määrä väheni.

Laakso, Teija, 2015: Ratkaisevatko vesipulan kemis-
tit vai kasvissyöjät? Suomen YK-järjestöjen 
Maailman parhaat uutiset -kampanja. 
(8.10.2015)

LiveScience, 2013: Giant Sequoias and Redwoods: 
The Largest and Tallest Trees.

LUOMUS, 2011: Jättilumpeen lehti kantaa 
ihmisen.

Luonto-Liitto ry & Finnwatch, 2009: Eettistä elek-
troniikkaa? Luonto-Liiton opas kulutuselektronii-
kan ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin.

Salonen, Arto & Bardy, Marjatta. 2015: Ekososi-
aalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuu-
teen. Aikuiskasvatus 35(1), 4–15.

Sundem, Garth, 2010. Real Kids, Real Stories, Real 
Change: Courageous Actions Around the World. 
Free Spirit Publishing.

Utbildningsstyrelsen: Grunderna för gymnasiets 
läroplan 2015. 

Utbildningsstyrelsen: Grunderna för läroplanen för 
den grundläggande utbildningen 2014. 

Utbildningsstyrelsen: Grunderna för yrkesinriktade 
grundexamina 2014. 

WWF Finland: Lajien katoaminen. (6.10.2015)
WWF Finland, 2012: Suomen vesijalanjälki 

-raportti. 
WWF Sverige: Living Planet Report 2014 

– Sammanfattning. 
Yle uutiset 11.7.2014. Onko tämä 19-vuotias ratka-

issut valtamerten muoviongelman?
Yle uutiset 28.5.2015. Avokadon ja parsan kasvatus 

aiheuttaa vesipulaa Perussa.

Källor
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http://edl.ecml.at/Home/Thecelebrationoflinguisticdiversity/tabid/2972/language/en-GB/Default.aspx
http://edl.ecml.at/Home/Thecelebrationoflinguisticdiversity/tabid/2972/language/en-GB/Default.aspx
http://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2011/07/vaikuta-opas-nettiversio.pdf
http://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2011/07/vaikuta-opas-nettiversio.pdf
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http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015
http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015
http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/vuosituhattavoitteet
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/ykn-vesipaiva-korostaa-veden-ja-ruoantuotannon-yhteytta
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/ykn-vesipaiva-korostaa-veden-ja-ruoantuotannon-yhteytta
http://globaalikasvatus.fi/mika-globaalikasvatus
http://www.hs.fi/kaupunki/a1395126783981
http://www.hs.fi/kaupunki/a1395126783981
http://www.hs.fi/kaupunki/a1435978415439
http://www.hs.fi/kaupunki/a1435978415439
http://www.hs.fi/kaupunki/a1435978415439
http://www.yhteinenkasitys.fi/
http://www.yhteinenkasitys.fi/
http://ilmasto-opas.fi/sv/kunnat/hillinta-ja-sopeutuminen/-/artikkeli/c20eb3b1-e88a-4e75-ab11-aa99e29adc7e/hillinta.html
http://ilmasto-opas.fi/sv/kunnat/hillinta-ja-sopeutuminen/-/artikkeli/c20eb3b1-e88a-4e75-ab11-aa99e29adc7e/hillinta.html
http://www.kepa.fi/uutiset/11432
http://www.kepa.fi/uutiset/11432
http://www.yk.fi/yk70v/ratkaisevatko-vesipulan-kemistit-vai-kasvissyojat/
http://www.yk.fi/yk70v/ratkaisevatko-vesipulan-kemistit-vai-kasvissyojat/
http://www.livescience.com/39461-sequoias-redwood-trees.html
http://www.livescience.com/39461-sequoias-redwood-trees.html
https://www.luomus.fi/fi/jattilumpeen-lehti-kantaa-ihmisen
https://www.luomus.fi/fi/jattilumpeen-lehti-kantaa-ihmisen
http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/verkkojulkaisut/luontoliitto_eettista_elektroniikkaa.pdf
http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/verkkojulkaisut/luontoliitto_eettista_elektroniikkaa.pdf
http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/verkkojulkaisut/luontoliitto_eettista_elektroniikkaa.pdf
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/gymnasiet
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/gymnasiet
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/yrkesinriktade_grundexamina/examensgrunderna_2014
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/yrkesinriktade_grundexamina/examensgrunderna_2014
http://wwf.fi/uhat/lajien-katoaminen/
http://wwf.fi/mediabank/2306.pdf
http://wwf.fi/mediabank/2306.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1580065/Living_Planet_Report_2014_Svensk_sammanfattning_20141030.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1580065/Living_Planet_Report_2014_Svensk_sammanfattning_20141030.pdf
http://yle.fi/uutiset/onko_tama_19-vuotias_ratkaissut_valtamerten_muoviongelman/7350590
http://yle.fi/uutiset/onko_tama_19-vuotias_ratkaissut_valtamerten_muoviongelman/7350590
http://yle.fi/uutiset/avokadon_ja_parsan_kasvatus_aiheuttaa_vesipulaa_perussa/8024799
http://yle.fi/uutiset/avokadon_ja_parsan_kasvatus_aiheuttaa_vesipulaa_perussa/8024799


Källor till aktivitetstipsen:

Barnens egen odlingsbok. Gunnel Nilsdotter & 
Eva Rönnblom 1998.

Barnets rättigheter x 10. Stiftelsen Plan Finland, 
2014. 

Get global! ActionAid, CAFOD, Christian Aid, 
Oxfam, Save the Children & Department for 
International Development, 2003.

Getting started with Global Citizenship: A Guide for 
New Teachers. Oxfam GB, 2008.

Klimat i kläm. Sällskapet för Miljöfostran i Finland 
rf och Suomen ympäristöopisto Sykli, 2003. 

Maailma ulottuvillasi — globaalikasvatuskoko-
naisuus lukiossa. Seinäjoen lukio 2011. 

På riktigt! – metodhandbok för behandling av bar-
nets rättigheter i skolorna. Dagsverke rf, 2009. 

Rauhantalkoot. Finlands Fredsförbund, 2002.
Schools Global Footprint – Teacher’s Handbook. 

WWF Scotland, 2009.

The Parts and The Whole: A Holistic Approach to 
Environmental and Sustainability Education. 
Wolfgang Brunner & Shepherd Urenje, SWE-
DESD, 2012.

Tuumasta toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta 
toiminnallisesti. Jordens vänner rf, 2013.

Unga påverkare. Dagsverke rf, 2011. 
Vaikuta! Menetelmäopas nuorten yhteiskunnal-

liseen osallistumiseen – kriittistä pedagogiikkaa 
Guatemalasta. Dagsverke rf, 2011.

Vi lär oss tillsammans om rättvis handel. Rättvis 
handel rf. (8.10.2015) 

World Bank: CO2 emissions (metric tons per cap-
ita). (6.8.2015)

World’s largest lesson: What To Do With The 
Global Goals In My Daily Life? (14.10.2015)

I planeringen av guiden Vårt gemensamma jord-
klot har vi fått hjälp av:

Aino Alasentie, Eeva Huttunen och Laura Virta, 
Sällskapet för miljöfostran i Finland rf  

Sanna Koskinen och Hanna Seimola, WWF 
Finland 

Theresa Knopp och Anne Antman, Natur och 
Miljö rf 

Tack för 
samarbetet

Essi Aarnio-Linnanvuori 

Anna Ylä-Anttila, Föreningen för etisk handel rf

Leena Honkasalo, Dagsverke rf

Hanna Niittymäki, Världsskolan/Institutet för 
Fredsfostran rf 

Eeva Ervamaa, Stiftelsen Plan Finland 

Tiina Halttunen, Lauttasaaren ala-aste
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http://globaalikoulu.plan.fi/opettajille/Download.aspx?id=3041&type=1
http://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/schools_get_global.pdf
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/GCNewTeacherENGLAND.pdf
https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/GCNewTeacherENGLAND.pdf
http://static.ecome.fi/upload/1498/Klimat_i_Klan_larare.pdf
http://www.peda.net/img/portal/2533283/40913.pdf?cs=1334564784
http://www.peda.net/img/portal/2533283/40913.pdf?cs=1334564784
http://www.taksvarkki.fi/oikeesti/
http://www.taksvarkki.fi/oikeesti/
http://www.rauhanliitto.fi/files/Rauhantalkoot2002.pdf
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/Teacher_Handbook_web_tcm4-671306.pdf
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf
http://www.taksvarkki.fi/nepal2015/15/wp-content/uploads/2011/06/UNGA_PAVERKARE.pdf
http://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2011/07/vaikuta-opas-nettiversio.pdf
http://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2011/07/vaikuta-opas-nettiversio.pdf
http://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2011/07/vaikuta-opas-nettiversio.pdf
http://www.reilukauppa.fi/uploads/Chokladresan_f%C3%B6r_l%C3%A4rare.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
http://tg1wllcdn.bonsaitiger.com/localised/en/26_what_to_do_with_the_global_goals_in_my_daily_life.pdf
http://tg1wllcdn.bonsaitiger.com/localised/en/26_what_to_do_with_the_global_goals_in_my_daily_life.pdf


VÅRT GEMENSAMMA JORDKLOT är en guide för global miljö-
fostran. Den riktar sig till lärare, pedagoger och ledare för barn och 

unga i årskurserna 3–9, gymnasiet, yrkesutbildningen och inom olika 
fritidsorganisationer.

I guiden Vårt gemensamma jordklot behandlas, som namnet antyder, 
miljöfrågor på en bred, global nivå. Med hjälp av guiden bekantar vi oss 
med jordklotets fantastiska mångfald, och oss som en del av den. Det 

allra viktigaste är att lära sig att jordklotet tillhör oss alla, och vad vi kan 
göra för att bevara mångfalden för kommande generationer.
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