- Lärarhandledning -

Lärarhandledning – Globala målen
Välkommen till Visualiseringscenter C och temat Globala målen. Under ett besök hos oss bjuder vi
in till att lära sig mer om hur vi kan arbeta för att skapa en hållbar värld för alla att leva i.
Lärarhandledningen finns till hjälp för dig som pedagog att förbereda dig själv och din klass inför
besöket hos oss. Den förklarar hur ett besök går till och ger information som kan vara till hjälp i hur
man kan fortsätta arbetet i klassrummet efteråt. Separata elevuppgifter finns att tillgå.

Syfte och mål med besöket
Allt vi människor gör skapar ett avtryck i världen. Ett avtryck i miljö, samhälle, ekonomi - ja, i stort
sett inom alla områden som finns. Hur stort detta avtryck blir påverkar hur världen kommer att se
ut i framtiden och hur människorna i den här världen lever. För vissa märks inte avtrycket speciellt
mycket i vardagen, medan det för andra handlar om ifall det finns mat på bordet eller tak över
huvudet redan nästa dag. Eller om vissa djur- och växtarter som finns idag också kommer att finnas
nästa år. Det är dags för alla människor, i alla åldrar, att förstå hur våra dagliga beslut påverkar
världen och vad vi kan göra för att minska dessa avtryck. Eftersom de Globala målen gäller alla 7
miljarder människor som lever på jorden, är ett bra första steg att få alla att förstå vad målen är och
vad de betyder. Tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad, så varför inte börja nu?
Besöket hos Visualiseringscenter C öppnar upp för diskussion kring hållbarhet och kan användas
både som introduktion, fördjupning eller avslut på ett arbete om de Globala målen och hållbarhet.
Vi landar i frågor om klimat, konsumtion, samhälle och forskning, i en interaktiv och spännande
miljö, som bidrar till en större förståelse av ganska komplicerade och i många fall känsliga frågor. Vi
knyter an till elevens egen vardag, men öppnar också upp för en inblick i hur värden ser ut i stort;
kontraster som är viktiga för en helhetsbild av allt hållbarhetsarbete.

Ämnesövergripande arbete
Eftersom arbetet kring hållbar utveckling och Globala målen sträcker sig över flera ämnen, passar
det utmärkt att arbeta ämnesövergripande mellan geografi, biologi, samhällskunskap,
konsumentkunskap och teknik under detta tema även i skolan. Tanken med de Globala målen är
just att hållbarhet ska gå hand i hand med det mesta omkring oss. Skriv gärna ut bilder på målen
och ha dem nära till hands i klassrummet.

Besökets upplägg
Ett besök beräknas ta 2 timmar och ser ut som följer:

1. Introduktion i domen
- Vad ska dagen handla om?
- Vad är Globala målen för något?
- Vad är Hållbar utveckling?
Vi diskuterar och kartlägger våra gemensamma
förkunskaper i ämnet!

ca 45 - 60 min

2. Fyra hörn
Vad tycker DU om hållbarhet?
Vi sätter våra egna perspektiv i fokus genom ett
anonymt quiz.

3. ”En Varmare Värld”
Vi tittar på filmen En varmare värld, som hjälper oss
att bättre förstå klimatförändringarna och vad vi kan
göra för att hålla världen på en hållbar kurs.
- Lärde vi oss något? Missade vi något?
Vi återkopplar till filmens viktigaste och klurigaste delar.

4. Rast

15 min

5. Guidad tur på plan 3 - INSIKTER

45 min

Temaguidning och samtal i utställningen INSIKTER. Vi kikar närmare på frågor om konsumtion,
samhälle, hälsa och forskning.

Praktisk information
•

När ni anländer till Visualiseringscenter kommer ni att tas emot i vår reception. Efter det
önskar vi att ni hänger av er ytterkläder och packning en trappa ned, låsbara skåp finns för
värdesaker.

•

Då vi önskar hinna med programmet utan onödig stress är det viktigt att komma i god tid
innan besöket. Skulle ni ändå komma lite sent så önskar vi att ni kontaktar oss, så att vi vet
att ni är på väg (011 – 15 63 00).

•

Räkna med att besöket tar ca två timmar, men om ni av någon anledning behöver åka
härifrån tidigare så kan vi givetvis komprimera besöket en aning.

•

Medföljande pedagog/pedagoger ansvarar för- och är närvarande med klassen under hela
besöket.

•

Vill man gå på egen hand efter den bokade delen av besöket så uppskattar vi en anmälan
om detta i förväg, då det kan hända att andra grupper vistas i huset.

•

Glöm inte att vi kan erbjuda er skollunch direkt efter besöket. Lunchen kostar 45 kronor
per person och serveras i vår restaurang. Hör av er till vår bokning om ni önskar boka eller
har frågor kring lunchen: bokning@visualiseringscenter.se alt. 011-15 63 30.

Vad är Globala målen?
Den 25 september 2015 godkände FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som
innehåller de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och
flera kontrollpunkter som måste följas.
Globala målen och Agenda 2030 är den största och mest genomarbetade överenskommelsen för
hållbar utveckling som världens ledare någonsin kommit överens om. Med Globala målen har
världens ledare också förbundit sig till att uppnå fyra stora mål till år 2030:
•
•
•
•

Att avskaffa extrem fattigdom.
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att främja fred och rättvisa.
Att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista
som kan bekämpa klimatförändringarna. Det finns 17 stycken mål men det betyder inte att något
av dem prioriteras högre än ett annat. De ska vara odelbara.
Testa själv – kan du ta bort något av målen utan att påverka ett annat?

Vad är hållbar utveckling?
Begreppet Hållbar utveckling (eller ”sustainable development” på engelska) introducerades av en
amerikansk miljövetare och författare, Lester R. Brown, år 1981. Det fick en stor spridning år 1987
då FN:s världskommission för miljö och utveckling visade begreppet i rapporten Vår gemensamma
framtid. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen,
förklarade begreppet såhär:
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Förenklat betyder det att vad vi gör idag inte ska påverka morgondagen negativt. En hållbar
utveckling bygger på tre dimensioner:
•
•
•

Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle som uppfyller de grundläggande
mänskliga rättigheterna hos varje individ.
Ekonomisk hållbarhet motverkar fattigdom och jobbar för att alla ska ha råd att tillgodose
sina grundläggande behov i relation till jordens ändliga resurser – en ekonomisk utveckling
som inte skadar vare sig miljön eller den sociala hållbarheten.
Ekologisk hållbarhet betyder att man hushåller med naturresurser för människor och
andra organismer, utan att förstöra de naturliga systemens möjligheter att förse samhälle
och människor med resurser och ekosystemtjänster på lång sikt.

En vanlig bild av konceptet är att de tre delarna sitter ihop och är bundna till varandra, med
ekosystemet som omsluter både samhälle och ekonomi. Allt omkring oss knyter an till något av
dessa tre teman.
Testa själv - Finns det något i din närhet som inte kan kopplas till antingen ekonomi, samhälle
eller miljö?

En varmare värld
Vad är klimat och hur har det förändrats över årmiljoner och årtusenden? Vad behöver vi människor
tänka på när det gäller klimatförändringen?
På 12 minuter tar filmen ”En varmare värld” med dig på en resa som genom dåtid, nutid och framtid
ökar din kunskap om vad som påverkar klimatet på vår planet Jorden. Filmen förklarar vad som leder
till klimatförändringar och är samtidigt fylld av hopp och framtidstro. För en sak är säker – när vi
människor ställs inför stora utmaningar kan vi uppnå enastående saker. Filmen är resultatet av ett
samarbete mellan SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), CSPR (centrum för
klimatpolitisk forskning) och Visualiseringscenter C.

Utställningen INSIKTER
Människan har i alla tider skapat bilder för att analysera, förstå och dokumentera världen.
Innovationer som teleskopet, mikroskopet och röntgen har successivt förändrat vår världsbild. Med
datorernas hjälp kan vi göra allt bättre bilder – vilket ger oss nya och bättre insikter. Saker vi aldrig
hört talas om syns nu tydligt och det vi trodde att vi redan visste allt om ställs i ett nytt ljus i
utställningen Insikter.
Genom att visualisera teman som människokroppen, stadsplanering och konsumtion kan vi öppna
upp för diskussion kring hållbarhet och kampen om att bevara världen till nytta för allt och alla som
lever här. Känsliga och svåra frågor kan här analyseras från flera håll; hur ser våra konsumtionsvanor
ut världen över, kontra vårt eget hushåll? Vilka tekniska lösningar och självklarheter lever vi med i
vår vardag och hur kommer det sig att inte alla har våra förutsättningar? Genom visualisering får vi
tillgång till både makro- och mikroperspektiv som är nyttiga för varje individs allmänna uppfattning
om världen.

Installationen ”Maten på bordet” visar hur stor betydelse våra matvanor har för världen.

Koppling till läroplanen
Besöket med temat Globala målen och hållbar utveckling knyter an till dessa punkter i LGR11 för
årskurs 5-9.
Natur och samhälle
•

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling.

•

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Konsumtion och ekonomi
•

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel
och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Miljö och livsstil
•

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och
hälsa.

•

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

•

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

•

Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Teknik, människa, samhälle och miljö
•

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort
vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

•

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan
människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar
till hållbar utveckling.

•

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Elevuppgifter, för- och eftermaterial
Innan besöket:
På Gobala målens hemsida finner du ett antal elevuppgifter och workshops med fokus på alla de
olika målen. Här har vi listat några som vi anser passande inför ett besök hos oss på centret.
Uppgifterna är övergripande och introducerar konceptet Hållbar utveckling och vad de Globala
målen har för syfte:

1. ”Bli målmedveten”
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/bli-malmedveten/
Vad kan du om globala målen? Gör tester och jämför ditt resultat med
klasskamraternas. Vilka mål är viktigast för dig och vilka mål känns mest brådskande
att hitta en lösning på?
2. ”Hållbar konsumtion och produktion”
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/hallbar-konsumtion-mal-12/
Titta dig omkring. Vad av det runt dig är ett resultat av produktion och konsumtion?
Vad runt oss är viktigt på riktigt och vad kan vi lära oss att leva utan?
3. ”Blir världen bättre?”
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/speed-dating-med-blir-varldenbattre/
Det är viktigt att inte bara titta på det svåra och jobbiga i världen, utan även se till
det som faktiskt blir bättre! Ny teknik, forskning och medmänniskors starka vilja
bidrar faktiskt till stora positiva förändringar! Titta på hur världen såg ut för 100 år
sedan, eller kanske bara 50 – vad är skillnaderna?

Skriv ut egna Globala målen kuber
Att visualisera målen på olika sätt kan skapa nya infallsvinklar. Varför inte ha alla mål som stapelbara
kuber i klassrummet, som kan användas vid workshops, diskussioner och grupparbeten? Via länken
hittar ni material att skriva ut för att skapa egna kuber. Använd gärna ett tjockare papper!
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/globala-malenkuber-egen-utskrift_0.pdf

Efter besöket:
Nu när ni är fullproppade av hållbara insikter och kunskaper är det dags att sätta dem på prov!
Nedan hittar ni två uppgifter som kräver lite mer eftertanke, men vem viker för en utmaning?
Klimatspelet (åk 7-9)
Vill ni lära er mer om hur klimatet påverkar vårt samhälle? Klimatspelet på SMHIs hemsida utmanar
er att förbereda Väderköping på följderna av ett förändrat klimat. Själva spelet kräver ingen
förberedelse och tar ca 30-45 min att spela. Om flera spelar tillsammans rekommenderar vi att
spelandet följs upp med en ordentlig diskussion kring den nya erfarenheten av att försöka anpassa
staden.
https://www.smhi.se/klimat/utbildning/spelet-for-klimatanpassning-1.149193

Undersök din skola (åk 5-9)
Hur bra är er skola på att arbeta med hållbarhet? Skicka ut eleverna på ett uppdrag att analysera
skolans hållbarhetsarbete. Skapa sedan tillsammans förslag på hur man kan arbeta för att förbättra
och hållbarhetssäkra er skolmiljö. Naturskyddsföreningen har skapat ett formulär för miljöanalys för
skolor som är enkel att följa:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/Miljoanalys_formular_2017_0.pdf

