
FN:s globala mål för hållbar utveckling inom Grön 
Flagg 

 

 

Hur förverkligas målet för hållbar utveckling inom Grön 

Flagg? 

Anknytning till 

Grön Flagg-

tema(n) 

 

Ingen fattigdom 

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-

programmet som verkar globalt under alla slags förhållanden. I 

temat Vårt gemensamma jordklot behandlas global rättvisa 

explicit. 

Vårt gemensamma 

jordklot 

 

Ingen hunger 

I temat Ett sunt liv tas hållbar matproduktion och näring upp. I 

temat Närmiljö finns instruktioner för hur man anlägger en 

skolträdgård. I temat Vårt gemensamma jordklot behandlas 

livsmedelsproduktionens globala aspekter. 

Ett sunt liv 

Närmiljön 

Vårt gemensamma 

jordklot 

 

God hälsa och välbefinnande 

I temat Ett sunt liv behandlas hälsa och välbefinannde samt hur 

människans och miljöns välbefinnande hänger ihop. Vad bör vi 

äta och hur bör vi röra på oss så att både vi själva och jorden mår 

bra? 

Ett sunt liv 

 

God utbildning för alla 

Grön Flagg främjar inlärning av kunskap och färdighet rörande 

hållbar utveckling inom all undervisning och på alla lärostadier. 

Eco-Schoolos-programmet främjar detsamma i alla 

deltagarländer.  

ALLA TEMAN 

 

Jämställdhet 

Grön Flagg främjar jämlikhet mellan könen: alla elever får vara 

med i förverkligandet och planeringen av verksamheten. 

Jämlikhet behandlas i bl.a. temana Ett sunt liv och Vårt 

gemensamma jordklot. 

Ett sunt liv  

Vårt gemensamma 

jordklot 

 

Rent vatten och sanitet för alla 

I Vatten-temat lär man sig om vatten och hållbart bruk av vatten. 

Inom temana Vårt gemensamma jordklot och Hållbar konsumtion 

kan man ta upp bruket av dolt vatten.  

Vatten 

Vårt 

gemensamma 

jordklot 

Hållbar 

konsumtion 

 

Hållbar energi för alla 

Energi-temat uppmuntrar till att spara på energi genom att följa 

med förbrukningen och satsa på effektivitet. I temat lär man sig 

också om utsläppen från energiproduktionen samt om hur dessa 

kan minskas. 

Energi 

Klimatförändringen 



 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

I temana Hållbar konsumtion och Vårt gemensamma jordklot går 

man in på världshandelns rättvisa samt hur ekonomisk tillväxt 

förhåller sig till det ekologiska fotavtrycket och förbrukningen av 

råvaror.  

Hållbar konsumtion 

Vårt gemensamma 

jordklot 

 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Inom Grön Flagg lär man sig många olika saker som man har 

nytta av i framtidens samhälle och på framtidens arbetsplatser, 

bl.a. aktivt medborgarskap och kunskap och färdigheter rörande 

hållbar utveckling. 

ALLA TEMAN 

 

Minskad ojämlikhet 

I Vårt gemensamma jordklot-temat behandlas kopplingarna 

mellan hållbar utveckling och globala miljöproblem. Ämnet berörs 

också i temat Hållbar konsumtion.  

Vårt gemensamma 

jordklot  

Hållbar konsumtion 

 

Hållbara städer och samhällen 

I temat Närmiljö övar man på att påverka inom sin egen närmiljö.  

Grön Flagg-verksamheten strävar över lag till att minska 

miljöbelastningen och främjar verksamhet som är i linje med 

hållbar utveckling i såväl verksamhetsenheten som i hemmen och 

inom närmiljön. 

ALLA TEMAN 

Närmiljön 

 

Hållbar konsumtion och produktion 

I temat Hållbar konsumtion koncentrerar man sig på 

konsumtionens negativa inverkningar på miljön och på hur dessa 

kan minskas. I temat Vårt gemensamma jordklot behandlas 

globala aspekter på konsumtion och i temat Minskning av avfall 

går man in på återvinning och cirkulär ekonomi. 

Hållbar konsumtion 

Minskning av avfall 

Vårt gemensamma 

jordklot 

 

Bekämpa klimatförändringen 

I Energi- och Klimatförändringstemana uppmuntras deltagarna till 

att minska belastningen på miljön och därigenom bromsa 

klimatförändringen, samt till att påverka inom samhället i samma 

riktning. I Vårt gemensamma jordklot funderar man över hur 

klimatförändringen och global orättvisa hänger ihop.   

Klimatförändringen 

Energi 

Vårt gemensamma 

jordklot 

 

Hav och marina resurser 

Grön Flaggs Vatten-tema uppmuntrar till att bekanta sig med 

närbelägna vattendrag. Nedskräpning av stränder och vatten 

behandlas i Minskning av avfall och Vårt gemensamma jordklot.  

Biodiversitet och ekosystemens mångfald kommer att vara 

centrala i nästa nya tema, Biodiversitet, som utkommer år 2020. 

Vatten, Minskning 

av avfall, 

Biodiversitet 

(utkommer 2020) 

 

Ekosystem och biologisk mångfald 

Ett nytt Grön Flagg-tema om biodiversitet kommer att publiceras 

år 2020. Ekosystemservice och ekosystemens mångfald 

behandlas också inom temana Närmiljö och Vårt gemensamma 

jordklot. 

Biodiversitet 

(utkommer 2020) 

Närmiljön 

Vårt gemensamma 

jordklot 

 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Rättvisa och allas rätt att delta är centrala begrepp i Grön Flagg. I 

miljörådet lär sig barnen demokratiskt beslutsfattande och att ta 

allas åsikter i beaktande. Till temat Vårt gemensamma jordklot hör 

också undervisning om fred och mänskliga rättigheter. 

Vårt gemensamma 

jordklot 



 

Genomförande och globalt partnerskap 

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-

programmet, världens största nätverk av skolor inom hållbar 

utveckling. Nätverket tillhandahåller möjligheter att samarbeta 

med skolor från andra håll i världen och att utbyta erfarenheter 

bl.a. rörande temana inom hållbar utveckling.  

ALLA TEMAN 

Vårt gemensamma 

jordklot 

 


