GLOBALA MÅLEN I SKOLAN
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska
saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Genom
Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla
människor. För att Globala målen ska uppnås måste alla bidra. Ingen kan göra allt
men alla kan göra något.
För att målen ska uppnås är det först och främst viktigt att alla känner till dem och
förstår sin roll i att skapa ett hållbart samhälle. Skolan spelar en nyckelroll för att alla
barn och unga i Sverige ska lära sig om hållbar utveckling och hur man som individ
kan bidra. För att underlätta den uppgiften har vi på FN:s utvecklingsprogram
(UNDP) tagit fram material för skolan. På www.globalamålen.se har vi samlat
massor med material som passar förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Läs mer om Globala målen på www.globalamålen.se

Skolövningar

Filmer om Globala målen

Här hittar du övningar för att arbeta med
Globala målen och hållbar utveckling
i skolan. Övningarna är anpassade till
förskolan, grundskolan och gymnasiet.
Det finns övningar för flera olika
ämnen och de kan med fördel även
användas ämnesövergripande. Du kan
sortera övningarna utifrån målgrupp
och/eller tidsåtgång. Övningarna är
framtagna i samarbete med pedagoger
från Universitets- och Högskolerådets
verksamhet Den globala skolan.
www.globalamalen.se/skola

Här har vi samlat filmer som ger kunskap
och engagemang för Globala målen.
Bland annat kan du se vår film Jag är en
siffra att räkna med som sätter den yngre
generationen i centrum och uppmuntrar
unga att spela huvudrollen i den hållbara
utvecklingen.
www.globalamalen.se/film

Fotoutställning

Affischer

Humans of MY World är en fotoutställning
om Globala målen och människorna som
engagerar sig för att de ska uppnås. Vi
har tagit fram en digital version som kan
inspirera elever att engagera sig för målen.
Utställningen vänder sig till en lite äldre
målgrupp och passar bra på gymnasienivå.
www.globalamalen.se/utstallning

Dags att piffa upp klassrummet? Gör det då
med Globala målens viktiga budskap och
affischer som ger både färg och kunskap!
Affischerna finns i utskriftsvänligt format
för att du enkelt ska kunna skriva ut och
använda dem.
www.globalamalen.se/affischer

Logotyper

#BliMålmedveten

Vill du ta fram egna material med
logotyper och grafiskt material med
Globala målen? Du kan enkelt ladda ner
grafiskt material från vår hemsida.
www.globalamalen.se/logotyper

Med testet #BliMålmedveten kan du få en
personlig att-göra-lista med konkreta tips
på vad just du kan göra för att bidra till
Globala målen. Testet passar utmärkt som
del i undervisningen.
www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu

Om UNDP
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att
avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen
och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.
Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka
demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar
utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP i Sverige
UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige
och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för
FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.
Du kan läsa mer om oss på: www.undp.se
Materialet är framtaget med stöd av Sida.

facebook.com/Globalamalen
facebook.com/UNDPSverige

twitter.com/UNDP_Sweden

