
 

 

Lärarmaterial till Aktion FN för en bättre värld okt 2016 

Tips på mer material om globala målen   

 

 SDGs in Action, utvecklare GSMA 

- Detaljer om de 17 målen, såsom: delmål, nyckelfakta, videoklipp. 

- Uppdateringar från alla världens hörn om hur det går i arbetet med målen. 

- Välj de mål som är viktigast för dig och få nyhetsuppdateringar om dem.  

- Skapa event som uppmärksammar de globala målen. Hitta aktioner att delta i.  
 

 The World’s Largest Lesson, intro av Malala Yousafzai. Språk: eng. Tid: 6,5 min 
Tecknad kortfilm som förklarar syftet med de globala målen.  
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=p2hyORs83EE 
 

 No Point Going Halfway, av Richard Curtis. Språk: eng. Tid: 2,5 min. 
Kortfilm som förklarar varför vi bör slutföra arbetet vi påbörjat med Millenniemålen. 
Tillsammans skall vi utrota fattigdomen innan 2030, samt tackla problemen kring 
ojämlikhet och klimatförändringarna.  
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=DdLqiTvFwJk 
 

 Videoklipp från Utvecklingsforum 2015, Tid: ca 30 min  
Johan Rockström talar om hur viktigt framtagandet, undertecknandet och 
genomförandet av de globala målen är för oss alla världen över.  
Tid: Rockströms föreläsning börjar ca 35 min in i sändningen, totalt ca 30 min.   
Länk: http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/pa-gang/Avslutade-
konferenser/utvecklingsforum-2015--16-oktober/summering---pass-1/ 
 

 Johan Rockström i ”Sommar i P1” den 12 juli 2015, Tid: 67 min 
Johan Rockström, professor i miljövetenskap, varnar i sitt Sommar i P1 för 
konsekvenserna om vi inte tar miljöfrågan på allvar. Nu! 
Länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071 
 

 Johan Rockström i ”Vinter i P1” den 28 december 2015, Tid: 65 min 
Ett bokslut för miljöåret 2015. Rockström berättar om klimatmötet i Paris och hur 
människor är med och påverkar politiker att gå mot ett samhälle utan fossila bränslen. 
Länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/654724?programid=2071 
 

 Didaktorn: Skev världsbild, avsnitt 33 ur lärarpodden Didaktorn, 2016. Tid: 15 min 
Läraren Mikael Arevius tipsar om att använda Hans Roslings inspirerande 
föreläsningar som lektionsmaterial. Mikael, lärarutbildare på Gapminder School, 
hävdar att det finns stora kunskapsluckor kring hur världen faktisk ser ut idag hos 
såväl lärare och elever som hos folk i allmänhet.  
Länk: http://urskola.se/Produkter/192645-Didaktorn-Skev-varldsbild 
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