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FORTSÄTT JOBBA MED GLOBALA MÅLEN I SKOLAN

VAD ÄR GLOBALA MÅLEN?
2015 antog FN:s 193 medlemsländer de Globala målen för hållbar utveckling för att uppnå 4 fantastiska saker till 2030 – 
minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa, utrota fattigdom och lösa klimatkrisen. För att ta del av skolmaterial och lära er mer 
om målen, besök: 
• www.globalamalen.se
• För skolan: www.globalamalen.se/skola/
• Boken Blir världen bättre? kommer snart vara tillgänglig för beställning kostnadsfritt. Men den finns även att läsa online här.

DEN GLOBALA SKOLAN 
Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan arrangerar fortbildning för skolpersonal över hela landet 
inom lärande för hållbar utveckling. Tillsammans med UNDP har Den globala skolan tagit fram ett stort antal övningar kring 
de Globala målen. 

Den 17 maj anordnar dem dessutom ett heldagsseminarium Skolan möter världen som riktar sig mot lärare, pedagoger, 
skolsamordnare m.fl. I år firar Skolan möter världen 10 år. Dagen är avgiftsfri och anmälan öppnar efter årskiftet. Håll er 
uppdaterade på:  
www.utbyten.se. Eller boka en föreläsning/workshop/seminarium till din skola/kommun? 

Kontaktuppgifter:
Mathias Demetriades, mathias.demetriades@denglobalaskolan.se
Karolina Sandahl, karolina.sandhal@denglobalaskolan.se 

UNICEF
Unicef arbetar för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den och för alla barns självklara rätt att få 
sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Unicef har skolmaterial som fokuserar på barns rättigheter och de 
globala målen.  
Här kan man ladda ned material i PDF-form.
Här kan man beställa skolmaterial och broschyrer kostnadsfritt.

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International är en global organisation som finns på plats i över 70 länder. Amnesty arbetar för att mänskliga 
rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja och offentliggöra kränkningar samt skapa uppmärksamhet 
och opinion, sätter Amnesty press på regeringar och makthavare för att åstadkomma förändring. 

Här kan du hämta, övningar och filmer som går att använda för att diskutera mänskliga rättigheter i klassrummet. 

Om ni vill veta mer om hur Amnesty arbetar med skolan eller har andra skolrelaterade frågor går det bra att kontakta: skola@amnesty.se

SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Svenska FN-förbundet arbetar för fred, utveckling och mänskliga rättigheter och deltog på MRF som samtalsledare för det 16:e 
Globala målet om Fredliga och inkluderande samhällen efter visningen av filmen Sameblod. 

Världskoll.se är en hemsida som utmanar elevers världsbilder. Hur ser utvecklingen i världen ut? På varldskoll.se kan elever-
na på ett interaktivt sätt lära sig mer om alla framgångar världen har sett fram till nu och vilka utmaningar som kvarstår. Det 
finns också en tillhörande lärarhandledning.

Här hittar du: relevant material från FN-förbundet kopplat till de globala målen. Här finns lärarhandledning kopplat till 
Chimamanda Ngozi Adichies bok Alla borde vara feminister, som ramar in i mål 5 av de Globala målen. FN-rollspel om 
klimat och i butiken på fn.se finns dessutom ett FN-rollspel om mål 16, fredliga och inkluderande samhällen. Förutom detta 
finns även en film med Carolina Klüft som är en perfekt introduktion till de Globala målen och engagemang, med tillhöran-
de diskussion och mycket mer! På fn.se finns också mer material kopplat till mänskliga rättigheter, fred och säkerhet och FN 
i stort.
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WE EFFECT
We Effect bedriver biståndsarbete i 25 av världens fattigaste länder för att människor som lever i fattigdom och utsatthet 
ska få ett bättre liv. Mer pengar på fickan och bättre mat som är producerad på ett jämställt och miljömässigt hållbart sätt 
är en bra start. We Effect deltog som samtalsledare på årets festival efter visningen av filmen The Selfish Giant som kopplats 
ihop med det 1:a Globala målet om att utrota fattigdomen. 

På hemsidan www.utmanafattigdomen.se finns skolmaterial (filmer, lektionsupplägg med tillhörande uppgifter, infografik om 
hur jämställdhet och jordbruk kan bidra till att minska fattigdom och hunger m.m.).

FRAMTIDSFJÄLL (FILM)
Gunhild ”Ninis” Rosqvist är professor i geografi och föreståndare för Tarfala forskningsstation i Kebnekaise. Hon forskar om 
effekter av klimatförändringar på glaciärer, ekosystem och människors livsvillkor i Arktis. Ninis deltog som samtalsledare på 
årets festival efter visningen av filmen Chasing Ice som kopplats ihop med det 13:de Globala målet om att bekämpa klimat-
förändringen. Hennes kortfilm Framtidsfjäll går att se här: www.framtidsfjall.se och är en utmärkt ingång för att börja prata 
om klimatförändringar på hemmaplan och dess effekt på människor livsvillkor även här.  

KTH:S VATTENCENTRUM
Helfrid är forskare inom småskaliga vattenreningstekniker med en bakgrund inom miljökemi och teknik och är 
knuten till KTH:s nya vattencentrum. Helfrid deltog som samtalsledare på årets festival efter visningen av filmen 
There will be water som kopplats ihop med det 6:e Globala målet om rent vatten och sanitet. 

Internationellt arbetar Helfrid med utvecklingsfrågor inom resiliens och koordinerar en internationell SIANI ex-
pertgrupp omkring vatten, sanitet, hygien och nutrition/matsäkerthetsfrågor i låginkomstländer. Expertgruppen 
publicerar videoklipp med intervjuer, samtal och exempel runt dem här frågorna, vilket går att använda som 
diskussionsmaterial i klassrummen. Materialet hittar du här. 

SIDA - THOMAS MELIN
Thomas Melin är en av Sveriges främsta experter på området hållbara städer och jobbar på Sida som programchef och 
rådgivare på avdelningen global ekonomi och miljö. Thomas har tidigare varit chef för external relations på FN:s ”stadsorgan” 
UN-Habitat i Nairobi. Thomas deltog som samtalsledare på festivalen efter visningen av filmen The Human Scale som 
kopplats ihop med det 11:e Globala målet om hållbara städer och samhällen. 

Thomas sista uppmaning till eleverna på MRF var att gå ut och påverka sitt eget närområde – att börja lokalt – hur ser det 
ut och vad skulle du vilja förändra? 

Tillsammans med dataspelet Minecraft samarbetar UN-Habitat i ett globalt program vid namn Block by Block som vill 
underlätta för ungdomar att påverka offentlig miljö i deras grannskap. Utmana dig själv – och använd film eller Minecraft – 
för att visa vad ni skulle vilja förändra i ert närområde! 

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP
Organisationen Individuell människohjälp bekämpar fattigdom och utanförskap genom bistånd, Fair trade och integration. 
Arbetet utgår från de mänskliga rättigheterna och utformas som hjälp till självhjälp. Deras kampanj Handlingskraft bygger 
på en kortfilmserie på 6 fristående avsnitt som tar upp temat kvinnors rättigheter på olika sätt. Till filmerna har organisationen 
tagit fram enklare studiematerial som är kopplat till de Globala målen. 

RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det 
gör dem genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. Raoul Wallenberg Academy deltog i årets 
MRF filmfestival som samtalsledare för det 17:de Globala målet om Genomförande och globalt partnerskap efter visningen 
av filmen Giraffada. Här finns ett gratis skolmaterial kring civilkurage.

HÅLL SVERIGE RENT
Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Organisationen samlar kunskap, driver opinion 
och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. Håll Sverige Rent deltog som samtalsledare till det 12:e 
Globala målet om hållbar konsumtion och produktion efter visningen av filmen Wasteland.

Nedskräpning är en konkret och viktig miljöfråga och således en bra pedagogisk utgångspunkt i lärandet för en hållbar 
utveckling. Här kan du hitta material från Håll Sverige Rent för lärare och pedagoger.
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med lokala avdelningar, kretsar och medlemmar över hela landet som jobbar med 
naturskydd och miljövård. Naturskyddsföreningen deltog i MRF som samtalsledare för det 7:e Globala målet om hållbar 
energi efter visningen av filmen Solar Mamas. 

Ta del av deras fortbildningar, material, läromedel eller nyhetsbrev här.

ANDRA LÄNKAR OM KLIMAT OCH HÅLLBARHET
www.klimataktion.se                      Meteorolog Pär Holmgrens klimatskola
www.klimatkontot.se och www.svalna.se  Mät dina utsläpp i en klimatkalkylator
www.wwf.se      Ekologiska fot- och klimatavtryck för skolan
www.smhi.se     Svensk klimatforskning, filmer, scenarier mm
www.naturvardsverket.se    Bra fördjupning, rapporter och statistik
www.livsmedelsverket.se    Om mat, klimat och miljö
www.klimatsmart.se      En konsumentportal
www.atmosfair.de     Vad ställer din flygresa till med? En flygkalkylator
www.aktuellhallbarhet.se    Nyheter om miljö och klimat
www.passivhuscentrum.se   Nollenergihusexperterna i Alingsås
www.peak-oil.se     Blogg om klimat, oljetoppen och ny fiffig teknik 
www.climateactiontracker.org   Det här gör länderna för att minska sina utsläpp
www.350.org     En global klimatrörelse.
www.climate.nasa.gov    NASA har koll på klimatet, animationer och senaste nytt
tradgardenjorden    Blogg om mat från grundaren av KRAV
www.miljomal.se     Miljömålsportalen. Så här mår miljön i Sverige
www.koldioxidbantaren.se     Hållbar artist

FILMER OM KLIMAT OCH HÅLLBARHET
• Barn på en soptipp i Paraguay skapar musik av sopor. 

• Koldioxidhistoria, en nördig och fin animation från NASA. Se den flera gånger. 

• Jorden andas. Se hur grönskan varierar och därmed koldioxidhalten i atmosfären. 

• Rob Hopkins, grundare av transitionrörelsen om vårt oljeberoende. 

• Varför går grejer sönder hela tiden? Slit och släng. Strålande film om vårt konsumtionssamhälle. 

• Story of stuff. Många filmer om många områden av konsumtion. 

• Hur man förvandlar en öken (stor som Belgien) till grönska på tio år. Feelgoodfilm. 

• Johan Rockström om planetens gränser. 

• Hur gör man en T-shirt? Ett globalt projekt. 

• Och så har vi fått ett nytt hastighetsrekord på cykel: 144 km/h. Inte illa för en halv hästkraft. 

• Koldioxidbantande familjer och Özz Nujen.

FILMCENTRUM
BREDGRÄND 2

111 30 STOCKHOLM
TEL: 08 - 545 275 00  

MAIL: nina@filmcentrum.se
WWW.FILMCENTRUM.SE
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