
Globala etiska dilemman
ÖVNINGAR KRING DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Syfte Att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling
Tid 60 minuter
Metod Diskussion utifrån etiska dilemman
Diskussionsfrågor • Vad gör du?
   • Har du någon liknande erfarenhet?
   • Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

När du och en av dina föräldrar ska handla mat 
vill du ge en tia till tiggaren som sitter utanför 
affären. Din förälder tycker att det är bättre att 
skänka pengarna till en stor global organisation 
som till exempel Rädda barnen med argumen-

tet att ”då vet man vart pengarna tar vägen”.

INGEN
FATTIGDOM

Du lär dig i skolan att många i världen inte kan 
äta sig mätta. Du och några kompisar vill star-
ta en insamling så att ni kan bidra till att fler 
slipper vara hungriga. En förälder till en klass-
kamrat säger att det inte är någon idé eftersom 

alla pengar ändå inte kommer fram. En lärare säger att de fatti-
ga måste hjälpa sig själva och inte bli beroende av andra. 

INGEN
HUNGER

I er kommun har politikerna beslutat om en 
köttfri måndag på skolorna. Många tycker det 
är bra eftersom man mår bra av vegetarisk 
kost medan andra protesterar med argumen-
tet: “Vi behöver äta kött varje dag för att orka 

gå i skolan”.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Du har hört talas om de globala målen för håll-
bar utveckling och vill att din skola ska börja 
jobba med dem. Eftersom alla människor i värl-
den omfattas av arbetet mot en hållbar framtid 
tycker du att det är självklart att även ni ska 

engagera er. När du pratar med rektorn får du till svar att det 
inte finns tid för det här i år nu när alla har fått nya datorer. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

I skolan ska ni i er klass utse fyra representan-
ter till ett FN-rollspel som ska handla om jäm-
ställdhet. En klasskamrat kommer med försla-
get att det borde vara två tjejer och två killar. 
En annan tycker att det är dumt och att man 

borde välja de fyra bästa istället. 

JÄMSTÄLLDHET Du och din familj har tvingats fly från ert hem 
då er hemstad ligger under vatten. Havsnivåer-
na har på grund av den globala uppvärmningen 
stigit radikalt och ni ser inga möjligheter att 
återvända. Ni bor i ett tillfälligt läger på lands-

bygden, ett par mil utanför stan. Ni har 12 liter vatten per per-
son och dygn att tillgå. 

Fler dilemman på nästa sida >>>

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA



I närheten av där du bor planeras en vindkrafts-
park. Vissa tycker att det här är en bra idé ef-
tersom vindkraft är en förnyelsebar energikälla. 
Andra tycker att det är fult och förstör för få-
gellivet. I klassen börjar ni bråka om vad som 

är bäst.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Du berättar för en klasskamrat att du vill köpa 
ett par nya sneakers, de mest populära just nu 
på din skola. Då visar hen ett youtubeklipp som 
beskriver hur just den skotillverkaren behand-
lar sina anställda. De har ingen skyddsutrust-

ning, väldigt låg lön, fabriken använder kemikalier som är för-
bjudna i Sverige och fackföreningar (som skyddar arbetarnas 
rättigheter) är förbjudna. 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Dina föräldrar ska köpa en ny bil och tittar 
dagligen på olika annonser. De är särskilt in-
tresserade av stora stadsjeepar som rymmer 
många men samtidigt inte är så bra för miljön.  
Du visar dina föräldrar en cool elbil på youtube 

som skulle kunna vara ett alternativ och ditt syskon säger att 
det går lika bra att åka buss. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

När du kollar igenom ditt facebookflöde ser du 
att en äldre släkting delat en artikel med ett ra-
sistiskt budskap och det är inte första gången 
det händer. Den delade länken innehåller grova 
osanningar om flyktingar.  

MINSKAD
OJÄMLIKHET

Forskare har kommit fram till att om man bygger 
en stad där kvinnor vill bo stannar även männen. 
Men om man bygger en stad enbart utifrån 
mäns behov stannar inte kvinnorna. Du och din 
klass har fått ett unikt erbjudande att påverka 

stadsplaneringen i er stad. Nästa vecka ska ni träffa politikerna 
och ge era synpunkter. Dags för klassråd!

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Du sitter hemma vid frukostbordet när dina för-
äldrar berättar att de ska åka till Maldiverna 
över jul och nyår. Ni barn ska få vara hemma 
och bo hos mormor och morfar. I skolan har ni 
just pratat om hållbara resor och turism som 

inte skadar planeten.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Du har fått en ny mobiltelefon av senaste mo-
dellen i födelsedagspresent. Du vill ta med den 
till skolan och visa den för alla men det vill inte 
dina föräldrar att du ska göra. Dels för att du 
kan tappa den men även för att det kan bidra 

till att andra föräldrar känner sig tvingade att också köpa nya 
mobiler till sina barn.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

På Naturskyddsföreningen hemsida läser du 
en artikel om plast i haven. Där lär du dig att 
det finns farlig mikroplast i till exempel din fa-
vorittandkräm och den duschtvål som du tycker 
luktar godast. Din idrottsförening ska nu sälja 

de här produkterna för att spara ihop pengar till en cup i Gö-
teborg. 

En jakthund som tillhör en förälder i klassen har 
blivit dödad av en varg. Nu förs det en hetsig 
debatt om att alla vargar ska skjutas. Många i 
klassen är rädda och vågar inte längre vistas 
ute i skogen. Ni har lärt er i skolan att den bio-

logiska mångfalden måste bevaras för att naturen ska fungera.

Din mamma jobbar på en stor industri som 
tillverkar vapen. En dag kommer hon hem och 
berättar att företaget fått en stor order på 
stridsvagnar. Det innebär att hon har sitt jobb 
säkert i flera år framåt. I skolan har ni just läst 

en tidningsartikel om landet som ska köpa stridsvagnarna och 
det är ett land som inte behandlar sina invånare på ett bra sätt. 

I skolan jobbar ni med FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. En i klassen tycker att det är 
fantastiskt att alla världens länder har enats om 
det här. En annan säger att det är meningslöst 
att tro att det ska hända något då även länder 

som inte är demokratier och bryter mot mänskliga rättigheter 
har skrivit under avtalet. 


