
De här diskussionskorten kan du använda för att lära 
dig mer om de globala målen för hållbar utveckling 
och hur skolmat påverkar barn, nu och i framtiden. 

ANVÄND KORTEN:

• Som introduktion till de globala målen
• För att utforska vad ni vet om världen
• För att prata om globala frågor
• För att väcka engagemang
• Som tipspromenad

 Diskussionskort 
G L O B A L A  M Å L E N  O C H  S K O L M AT



GLOBAL A MÅL FÖR HÅLLBAR UT VECKLING
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar ut- 
veckling antogs av världens ledare år 2015 och inne- 
håller 17 mål som ska vara uppnådda till år 2030. 
Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt 
att lösa klimatkrisen. 

UTBILDNING ÄR NYCKELN
Utbildning är avgörande för att nå de globala målen. 
Därför stödjer Svenska FN-förbundet FN:s skolmats-
projekt som är ett effektivt sätt att få barn till skolan.

Projektet bidrar till att:

• Fler barn, framförallt flickor, får börja skolan
• Minska hunger och undernäring
• Utrota fattigdom på lång sikt

 

EN 
BÄTTRE 
VÄRLD



Fattigdom kan vara att ha brist på 
pengar, men det kan även vara brist på 
frihet, inflytande, hälsa, utbildning 
och säkerhet. 

DISKUTER A

• Vet du vad gränsen för extrem fattigdom är  
(mätt i amerikanska dollar/dag)? 

• Vilken summa tror du att du skulle behöva per 
dag för att klara dig? 

• Tror du att det finns fler eller färre fattiga idag 
jämfört med för 30 år sedan?

 Mål 1 
I N G E N  FAT T I G D O M



FAT TIGDOMEN MINSK AR!
Visste du att fattigdomen har halverats sedan 1990?

Extrem fattigdom definieras som att leva på mindre 
än 1,9 amerikanska dollar per dag. 

Fattigdom finns på olika platser, även i rika länder 
och i medelinkomstländer. Det är viktigt att 
bekämpa fattigdomen överallt. 

De globala målen för hållbar utveckling har som 
mål att ingen ska vara extremt fattig. 
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”Det finns inte så mycket mat hemma, 
jag måste gå till skolan för att få mat.” 
SALIAT ABDU 9 ÅR, ETIOPIEN

Senast år 2030 ska världen avskaffa 
hunger. Alla människor ska ha tillgång till tillräckligt 
med säker och näringsrik mat året om. Det är extra 
viktigt att detta ges till fattiga och människor i utsatta 
situationer, inklusive små barn. 

DISKUTER A

• Vilka olika aktörer (exempelvis FN, rika och fattiga 
länders regeringar, företag, organisationer, 
privatpersoner) behövs för att hungern ska utrotas? 

• Vad skulle varje aktör kunna bidra med? 

 Mål 2 
I N G E N  H U N G E R



MATEN RÄCKER ÅT ALL A
Det finns tillräckligt med mat för att alla på jorden 
ska kunna äta sig mätta. Ändå lägger sig hundra-
tals miljoner människor hungriga varje kväll. 

Fattigdom leder till hunger och hunger leder till 
fattigdom. När bönder inte har råd att köpa utsäde, 
inte har tillgång till mark eller saknar redskap för sitt 
jordbruk minskar möjligheten till en god skörd vilket 
leder till hunger som låser fast dem i fattigdom. 

Andra anledningar till hunger är klimatförändringen 
som ökar risken för torka, stormar och översväm- 
ningar samt krig och konflikter som gör att människor  
inte kan försörja sig själva. 
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Hunger är världens största hälsorisk 
och dödar fler människor varje år än 
aids, malaria och tuberkulos 
tillsammans.

DISKUTER A

• Hur tror du att din dag skulle påverkas om du 
bara fick mat på kvällen? 

• Vilka människor tror du påverkas mest av hunger?

 Mål 3 
H Ä L S A  O C H  V Ä L B E F I N N A N D E



HUNGER – VÄRLDENS STÖRSTA HÄLSORISK
Om en person är hungrig en längre period är det 
svårt för kroppen att fungera normalt. Det påverkar 
allt ifrån att växa till att stå emot sjukdomar. Det 
blir också svårt att röra sig, koncentrera sig och 
lära sig nya saker. Hunger leder på sikt till 
undernäring som ökar risken att bli sjuk och gör att 
det är svårt för kroppens immunförsvar att 
bekämpa sjukdomar. 

Hunger drabbar människor i alla åldrar. Barn, 
gravida kvinnor och de som redan är svaga på 
grund av till exempel sjukdom är extra känsliga. 
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VÄRLD



”Jag önskar att alla flickor från min by 
också kunde få möjlighet att gå i 
skolan.” FARZANA 13 ÅR

Farzana går i skolan i Afghanistan. Hon 
är den enda flickan från sin by som går i skolan. Hon 
önskar att fler flickor fick den möjligheten.

DISKUTER A

• På vilka sätt tror du Farzanas liv blir annorlunda 
jämfört med jämnåriga kompisar som inte går  
i skolan? 

• Vilka satsningar tror du att FN och regeringar kan 
göra för att öka antalet barn i skolan?

 Mål 4  KORT A 
 G O D  U T B I L D N I N G  F Ö R  A L L A



UTBILDNING ÄR VÄGEN UT UR FAT TIGDOM

Att gå i skolan är vägen till ett självständigt liv med 
god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. 
Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och 
utsatthet och därför kämpar FN över hela världen 
för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare 
om att satsa mer på utbildning. 

På många platser är majoriteten av skolbarnen 
pojkar. För att få fler barn att regelbundet närvara i 
skolan, i synnerhet flickor, erbjuder FN:s 
livsmedelsprogram gratis skolmat till barnen. 
Skolmaten ökar möjligheten att föräldrar låter sina 
barn gå i skolan eftersom de slipper oroa sig för 
kostnaden för barnens lunch. 

 

EN 
BÄTTRE 
VÄRLD



Enligt globala målen ska alla barn få 
utbildning av god kvalitet som ger 
dem relevanta kunskaper. 

Många barn med funktionsnedsätt-
ning går miste om sin skolgång när samhället, skolan, 
eller deras familjer saknar resurser eller inte ser till 
barnets bästa.

DISKUTER A

• Vad innebär det att en utbildning har god kvalitet 
tycker du?

• Om du var rektor på en skola och skulle ta emot 
nya elever med olika funktionsnedsättningar, hur 
skulle du gå tillväga för att de skulle känna sig 
välkomna och få en bra skolgång?

 Mål 4 KORT B 
G O D  U T B I L D N I N G  F Ö R  A L L A



ALL A HAR RÄT T TILL UTBILDNING
Inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de 
viktigaste satsningarna för att samhället ska kunna 
utvecklas. Det räcker inte att gå i skolan – eleverna 
måste få relevanta kunskaper också! Därför är t.ex. 
välutbildade lärare, en bra läroplan och fungerande 
lokaler viktigt. 

Inom Agenda 2030 är ett mål att alla människor 
oavsett kön, funktionsnedsättning eller utsatthet 
ska ha lika tillgång till utbildning. Att bygga och 
förbättra utbildningsmiljöer för barn och personer 
med funktionsnedsättning är också ett mål. 
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Flickor bortprioriteras ofta när 
familjer inte har råd att låta alla sina 
barn gå i skolan. Därför satsar FN 
särskilt på att nå flickor med skolmat 
eftersom det förbättrar deras chanser 

att få gå i skolan.

DISKUTER A

• Varför är det så viktigt att få flickor till skolan  
tror du? 

• Hur tror du att samhället i Sverige skulle sett ut 
idag om flickor inte hade fått gå i skolan?

 Mål 5 
J Ä M S T Ä L L D H E T



ALL A VINNER PÅ FLICKORS UTBILDNING
Få investeringar är så framgångsrika för ett lands 
utveckling som satsningar på flickor och kvinnor. 

En flicka som går i skolan löper mindre risk att 
giftas bort i ung ålder. Utbildade kvinnor föder 
färre och friskare barn och ger oftare sina barn 
möjlighet till utbildning. 

Kvinnorna för kunskaper vidare till sin familj och 
startar en positiv spiral som gynnar hela samhället 
och kommande generationer. 

Utbildning har en direkt effekt på kvinnors 
inkomst. För varje år av extra skolgång i högstadiet 
och gymnasiet ökar en flickas framtida inkomst 
med cirka 10 procent. 
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Vi kan alla vara med och bidra till en värld utan 
hunger. Genom att stödja skolmatsprojektet kan du:

• Få fler barn i skolan
• Öka antalet flickor i skolan
• Minska hungern
• Bidra till att samhällen utvecklas

DISKUTER A

Hur skulle du kunna engagera dig för en värld  
utan hunger? 

Du kan göra 
skillnad!  



ENGAGERA DIG
Det finns många sätt att engagera sig. Läs mer på 
www.fn.se/skolmat för information om hur du kan: 

• Ordna en aktivitet som informerar eller samlar in 
pengar till skolmatsprojektet

• Bli medlem i FN-förbundet
• Engagera din skola eller arbetsplats
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