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Minnesanteckningar från FN:s globala mål- vilken roll har skolan? 

FN tog hösten 2015 beslut om 17 globala hållbarhetsmål. För första gången har världen enats om en 

strategi utifrån alla delar av hållbar utveckling, de sociala, ekonomiska och ekologiska. Extrem 

fattigdom ska utrotas, ojämlikheter och orättvisor i världen ska minska och klimatkrisen ska lösas. 

Målen är ambitiösa och ska vara avklarade redan om 13 år, de finns beskrivna i detalj i Agenda 2030. 

Varje FN-nation har ansvar för att genomföra de globala målen, men för att vi ska lyckas måste alla 

hjälpa till!  

Presentationsövning med naturföremål kopplat till förväntningar på workshopen. 

Fördjupning i de globala målen först genom samtal i par om ett eller flera mål och sedan i samtal 

med hela gruppen. Workshopledaren läste sedan en text om läget i världen där grupperna skulle 

identifiera när deras mål nämndes. Alla de globala målen hänger ihop och många frågor berör flera 

mål. Texten som lästes finns i inledningen av handledningen Att lära in de globala målen ute.  

Gruppen fick sedan prioritera, vilka mål är viktigast att arbeta med i Sverige? Därefter tittade vi på 

citat ur kapitel 1 i grundskolans läroplan och hur de hänger ihop med de globala målen. 

Efter fikat diskuterade vi vår egen möjlighet att bidra till en hållbar framtid. Workshopen gick mycket 

ut på erfarenhetsutbyte och diskussioner. Praktiska övningar att göra utomhus med elever på temat 

hållbarhet finns i ovan nämnda handledning. Lycka till med att varje dag göra världen bättre! 

 

 

http://www.utenavet.se/
http://www.outdoorteaching.com/sv/vara-bocker/serien-att-lara-in-ute/e/41/att-lara-in-de-globala-malen-ute-ladda-ner-gratis-har/
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Din Workshops titel: 

 

Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 

Stina Lindblad, L2 Consulting AB 

Biolog och utomhuspedagog, vice ordförande i Naturskyddsföreningen och tidigare ordförande i 

Naturskoleföreningen 

 

Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 

stina@L2C.se 

0727-324979 
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