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UPPDRAG FRAMTID 

– unga klimathjältar engagerar sig i miljöfrågor  

 

 
 

Hållbar utveckling 
– och Agenda 2030  

2015 skrev FNs medlemsländer en ambitiös agenda med 17 mål som tillsammans ska leda till att 
fyra saker blir verklighet 2030:  
 
1. Avskaffa extrem fattigdom  
2. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
3. Främja fred och rättvisa 
4. Lösa klimatkrisen 
 
Enligt Agenda 2030 grundar sig arbetet med hållbar utveckling i tre perspektiv: miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt. Att arbeta för en hållbar utveckling innebär därför att man utvecklar idéer och 
uppfinningar som värnar om våra naturresurser. Denna utveckling sker genom en ekonomisk 
utveckling som tar hänsyn till dagens och framtidens generationer samt naturens hälsa och 
rättigheter. Med utgångspunkt i FNs Agenda 2030 publicerade den svenska regeringen 2018 en 
handlingsplan med målet att Sverige som modern, välfärdsstat ska vara världsledande, både 
nationellt och internationellt, i implementerandet av de 17 målen för en hållbar utveckling. 
Ambitionen för svensk utbildning är bland annat att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.  
 
Mer information kring de globala målen för hållbar utveckling hittar du hos den svenska 
avdelningen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) HÄR  

https://www.se.undp.org/
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Lärande för hållbar utveckling 

Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral, delaktighet, jämställdhet, samhälleliga 
intressekonflikter och människors relation till naturen. Utifrån Agenda 2030 har Skolverket 
utformat målet att alla elever, efter avslutad utbildning, ska ha utvecklat sin handlingskompetens så 
att de på ett medvetet sätt kan värdera olika alternativ, ta ställning i frågor som rör hållbar 
utveckling och ha förmågan att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle. Den pedagogiska 
verksamheten behöver därför ge eleverna möjlighet att skaffa sig kunskap om, förståelse för och 
kritiskt kunna granska olika perspektiv, motiv och intressen. Skolans ämnen kan bidra med olika 
aspekter på vad hållbar utveckling är genom att ge eleverna möjligheter att granska sina livsstilsval 
och värderingar. Eleverna behöver också ges tillfälle att sätta sina livsstilsval och värderingar i 
relation till andra människors levnadsvillkor och värderingar, ur såväl lokala som globala perspektiv. 
(Skolverket, Agenda 2030) 
 

Om programserien och dess syfte 

Vad har Greta Thunberg (som inspirerar tusentals ungdomar att kämpa för klimatet), Louis Braille 
(som uppfann blindskriften) och Malala (som inspirerar tusentals att kämpa för alla barns rätt till 
utbildning) gemensamt? Jo, alla tre är personer med stark handlingskraft och vilja att påverka 
världen och på sitt sätt göra den till en bättre plats för alla.  
 
I serien Uppdrag framtid möter vi barn och vuxna som aktivt och handlingskraftigt jobbar för att 
påverka sin omgivning för en hållbar framtid. Programserien innefattar sex fristående avsnitt och 
varje avsnitt är kopplat till några av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling samt det centrala 
innehållet i flera ämnens kursplaner.  Varje avsnitt är cirka 15 minuter långt. I lärarhandledningens 
avsnittsspecifika delar finns bland annat begreppslista samt förslag på klassrumsanpassade uppdrag 
kopplade till respektive avsnitt och kursplanernas centrala innehåll. Syftet och målet med 
programserien och uppdragen är att inspirera elever till handlingskraft med avsikt att påverka 
omgivningen. Kunskaper från avsnitten och handlingskraft från uppdragen genererar, utvecklar 
och förändrar värderingar samt skapar hopp för en hållbar utveckling för alla.  
 

Uppdragen som presenteras i lärarhandledningen är utformade och formulerade för ett passa i både 
ett ämnesspecifikt arbete och ett ämnesövergripande arbete. Aktuella kopplingar till läroplanen 
finns presenterade i respektive avsnittsspecifik del. 
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Skolans värdegrund och uppdrag 

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
 

Avsnittsförteckning 

Sex avsnitt à 14 minuter                                                       Sida 
Avsnitt 1: Boys from Viken stoppar matsvinnet   8 
Avsnitt 2: Salamanderräddarna   11 
Avsnitt 3: Skate Nation  14 
Avsnitt 4: Jorden runt-loppet  17 
Avsnitt 5: Rent vatten i Floda   21 
Avsnitt 6: Kompisutbildning i Härnösand  24 
 
 

Målgrupp  

Primärmålgrupp: förskoleklass – årskurs 3 
Sekundär målgrupp: årskurs 4 – 6 
Ämne i skolan: ämnesövergripande: samhällskunskap, biologi och 
frågor inom värdegrundssuppdraget 
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Om de avsnittsspecifika delarna i 

lärarhandledningen 

 

Samtalsfrågorna – så här kan du arbeta: 

En metod som EPA (enskilt, par, alla) passar för att aktivera alla elevers tänkande. Metoden 
stimulerar kommunikationen eleverna emellan.  

 

 

Förförståelse  
– samtalsfrågor inför tittande   

Visa frågorna så att alla elever både hör och ser dem, förslagsvis på en smartboard.  
1. Eleven (E) funderar enskilt över frågan under tystnad. 
2. Eleven vänder sig mot en klasskamrat och pratar vidare i par (P). 
3. Eleverna presenterar sina tankar i storgrupp (A).  

Pedagogen kompletterar och sammanfattar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla SAMTALSFRÅGOR  

förklaras med bildstöd 

Se separat avsnittsspecifikt 
arbetsblad. 
 

Tips! Använd gärna en 
tidtagare. Det blir tydligt 
för eleverna hur länge de 
ska tänka och prata med 

sin klasskamrat. 
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Vad kan vi nu?  
– samtalsfrågor efter tittande  

När ni har tittat på ett avsnitt har eleverna mer att prata om. Vad har de lärt sig? Vilka tankar har 
handlingen väckt? Använd gärna nedan föreslagna enkla metod för att alla elever ska få möjlighet 
att prata med fler – och ta del av klasskamraternas reflektioner och svar.  

1. Eleven funderar först enskilt över frågan under tystnad. 
2. När eleven har tänkt klart, eller när tidtagaren har gett ifrån sig sitt ljud, ställer sig eleverna 

upp, med en hand uppsträckt. ”Handen uppe” betyder att man är redo för samtal. 
3. Eleverna minglar därefter i klassrummet, med handen uppe. Vid ett möte med en 

klasskamrat (som har handen uppe) görs en ”high five” och eleverna berättar för varandra. 
4. Samtalet avslutas med ytterligare en ”high five”, som ett ”tack å hej”. Eleverna går därefter 

vidare för samtal med fler klasskamrater.  
 

Begreppen 

I programmen finns det betydelsebärande ord som förklaras mer eller mindre utförligt i handlingen. 
Kompletterande begreppsförklaringar (utifrån programmens sammanhang) finns till respektive 
avsnitt i lärarhandledningen. Använd dem som det passar dina elevers lärande bäst – som 
förförståelse inför tittande alternativt för att sammanfatta programmets handling efter tittande. 
Eller både och!  

BEGREPPEN förklaras  

med bildstöd. Se separat  

avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 

Låt gärna eleverna använda orden i egna meningar eller 
förklara begreppen för varandra. Allt för att eleverna 
ska få större möjligheter att göra orden till sina egna, i 
sitt aktiva ordförråd. Begreppskorten går att skriva ut, 
klippa, laminera och användas som i ett memory-spel. 
Begreppsförståelsen kan på så sätt förstärkas i en repetitiv lekövning där eleverna får möjlighet att 
säga, använda och se det skrivna ordet, dess förklaring och bildsymbol. 
 

Globala mål 

Varje avsnitt i serien är kopplat till specifika globala mål. 
Uppmärksamma eleverna på vilket globalt mål som är i fokus, vad 
målet innebär och hur det syns i respektive avsnitt. När eleverna 
förstår målet får de god möjlighet att följa med i avsnittet och i 
efterarbetet.  
 
Länken nedan visar och förklarar på ett enkelt sätt de 17 globala målens innebörd.    
Globala mål i sikte | Om Agenda 2030 för gymnasiesärskolan | UR Play  
 

https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte
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Visuellt stöd 

I undervisningen möter vi elever som är i behov av anpassningar för att nå sin fulla 
utvecklingspotential. Visuellt stöd är en sorts anpassning som i bildform ger eleverna fler 
förutsättningar och färre hinder för förståelse och lärande.  
 
Både samtalsfrågor och betydelsebärande begrepp (från programmen) har i denna lärarhandledning 
försetts med Widgitsymboler som bildstöd för att stödja läsande och kommunikation.  
Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket AB 2021  

 

Kooperativt lärande  

Uppdragen i de avsnittsspecifika delarna bygger på ett kooperativt lärande. Att jobba kooperativt 
innebär att eleverna lär av varandra och tillsammans. Det är ett sorts lärande som naturligt ger både 
samarbetsövning och värdegrundsarbete. Eleverna hör och tar del av flera personers tankar och 
perspektiv.  
 

Tips på länkar!  

Globala mål i sikte | Om Agenda 2030 för gymnasiesärskolan | UR Play 
 
222879-2_varldensbarn_lararhandledning_F_3.pdf (ur.se) 
 

  

https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte
https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte
https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/222000-222999/222879-2_varldensbarn_lararhandledning_F_3.pdf
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William, Ludwig, Mio och Alfons kämpar för att förbättra 
miljön genom att stoppa matsvinn. I avsnittet får vi veta 
på vilket sätt matsvinnet har en negativ miljöpåverkan 
och hur vi kan minska det och samtidigt tänka på miljön.  
 
 
Globala mål kopplade till avsnittet 

Mål 1: Ingen fattigdom 
(kopplat till att de skänker pengar till Världens barn)   
 

 

Mål 15: Ingen hunger  
 
 
     
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
 
 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringar 
(detta mål är kanske applicerbart på alla program?)   
 
 

 
 
 
 
 
 

Begrepp från avsnittet  
– beskrivna utifrån avsnittets sammanhang 

 
 

BEGREPPEN förklaras med bildstöd.  

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 
 
Matsvinn Mat som slängs men går bra att äta. 
Matrester Mat som blir över efter en måltid.  
Världens barn Alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet.  
Världens barn är en organisation som kämpar för barns rättigheter.   
Växthusgaser Gaser som finns på jorden, till exempel vattenånga,  
koldioxid, metan och lustgas. 
 
 
 

 

Avsnitt 1. Boys from Viken stoppar matsvinnet 

 

 

 

 

 

 

Lgr11, samhällskunskap årskurs 1-3 

Att leva i världen  
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. 
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Alla SAMTALSFRÅGOR förklaras med bildstöd.   

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 

 

Förförståelse  
– samtalsfrågor inför tittande   

1. Brukar du äta upp din lunch och middag? Om inte, varför då? 
2. Kan alla människor äta sig mätta varje dag? Vad tror du? 

 

Vad kan vi nu?  
– samtalsfrågor efter tittande  

1. Vad är en matrest? Brukar du äta matrester?  
2. Vad betyder datummärkningen på matprodukter? Vad kan du göra med mat- och 

mejeriprodukter som har ett passerat bäst före-datum?  
3. Planerar du för hur mycket mat du lägger på tallriken? Förklara hur du tänker. 

 

Uppdrag 1  
Vad kan vi göra för att minska matsvinnet? 

Material: A4-papper, pennor och sudd 
 
Låt eleverna fundera på – och därefter rita eller skriva – sitt svar på frågan:  
Vad kan du själv göra för att minska matsvinnet?  
 

1. Öppna upp för reflektion och brainstorming genom att be dem tänka på vad de såg i 
programmet – eller fundera över hur de tror att matrester hanteras i skolmatsalen, hemma 
och på restauranger. 

2. Låt eleverna presentera sina tankar i par/mindre grupp. 
3. Låt paren/grupperna presentera sin bästa idé inför hela klassen. Dokumentera gärna idéerna 

i klassrummet som en påminnelse i vardagen hur vi alla kan bidra till att minska matsvinnet. 
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Uppdrag 2 

Laga en maträtt av rester (årskurs 3-4)  

Alternativ aktivitet: I stället för att laga rätten på riktigt – skapa den med papper och färgpennor 
(meny, recept, illustration).  
 
 
 

 

 
 

 

 

Om arbetsgången 

• Arbetsgång – Mötas på mitten (Kooperativt lärande i förskolan och skolans 
första år – Lärande och utveckling genom samarbete, 2020) 
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I det här avsnittet lär vi oss om utrotningshotade djur. 
När en djurart är utrotningshotad kan den komma att 
försvinna eller minska. Inspireras av eleverna på 
Olovslundsskolan som räddar salamandrar. En expert i 
programmet berättar för oss både om faror som drabbar 
djur i naturen och hur vi kan hjälpa dem att få leva i en 
gynnsam miljö.   
 
 
Globala mål kopplade till avsnittet 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrepp från avsnittet  
– beskrivna utifrån avsnittets sammanhang 

 
 

BEGREPPEN förklaras med bildstöd.  

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 
 

Skövling En skövling innebär att röja eller ta bort skog.   
Klimatförändring Det genomsnittliga klimatet (temperatur, vind,  
regn osv) förändras. Ett exempel är att det blir varmare i Antarktis,  
där isen smälter snabbare än vanligt. 
Art Olika sorters djur eller växter är indelade i arter. Det finns till  
exempel olika sorters svenska rovdjur, som brunbjörn och varg. 
Salamander Ett grod- och kräldjur som är fridlyst i Sverige.  
Man får alltså inte skada eller fånga det djuret. 
Utrotningshotad En art som hotas av att helt dö ut, alternativt bli  
färre i antal, är utrotningshotad. 
Rovdjur Vilda djur i naturen.  
Rubba När något rubbas är det inte längre som det brukar vara, till exempel miljöförändringar. 

Avsnitt 2. Salamanderräddarna 

 

 

 

 

 

 

Lgr11, biologi årskurs 1-3 

Året runt i naturen 
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler 

och anpassningar till olika årstider. 
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt 

namn på några vanligt förekommande arter. 
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
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Alla SAMTALSFRÅGOR förklaras med bildstöd.   

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 
 
 

 

Förförståelse  
– samtalsfrågor inför tittande  

1. Vad är en salamander, tror du? 
2. Många djur lever i vår natur. Vissa djur har svårt att leva i naturen. Vilka kan det vara, tror 

du?  
 

Vad kan vi nu?  
– samtalsfrågor efter tittande 

1. Ett djur kan vara utrotningshotat. Vad menas med det?  
2. I programmet räddar barnen vilda djur. Vilka djur skulle du vilja hjälpa?  
3. I programmet säger de att det finns saker som kan rubba naturbalansen. Vad menas med 

det? Hur kan det leda till att djur blir utrotningshotade? 
 

Uppdrag 1  
Skriv en faktatext om ett utrotningshotat djur   

Material: papper, faktaböcker/-texter, datorer/läsplattor, pennor, sudd 
 

 

 
 
 
 

1. Låt eleverna välja ett djur som är utrotningshotat. Se förslag ovan.  
2. Be eleverna samla fakta, läsa på om djuret och skriva ned stödord från faktan de hittar. 
3. Uppmana eleverna att skapa en tankekarta utifrån insamlad fakta  

(t ex föda, miljö, förökning och orsaker till varför arten är utrotningshotad). 
4. Slutligen är det dags att skriva faktatexten – med egna ord utifrån tankekartan.  
5. Avsluta arbetet med att låta eleverna redovisa och berätta om sitt utrotningshotade djur i 

liten grupp. 
 

 

 

 

 
 

Fjällräv Vitryggig hackspett Igelkott 

Fladdermus Järv Fjälluggla Ål Varg 
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Uppdrag 2  

Kan vilda djur få det bättre i naturen? 

Material: papper, pennor och sudd 
I avsnittet nämns orsaker till varför djur påverkas av klimatförändringar. För vissa arter blir det till 
exempel för varmt och för andra påverkas miljön när skog skövlas. Gör som barnen i avsnittet! 
Berätta hur vi alla kan bidra till att rädda djur – eller i alla fall göra det gynnsammare för djur att leva 
och må bra i sin miljö. Beskriv och presentera svårigheter för djur i naturen. Rita och skriv! 
 

1. Låt eleverna berätta och visa sitt underlag för varandra. 
2. Låt dem också diskutera och försöka hitta en gemensam bild, eller ett svar på, vad 

problemen är för olika djurarter. 
3. Uppmuntra eleverna till att försöka dra en slutsats om vad man kan göra för att djur och 

insekter ska få det bättre i naturen. Alternativt vad vi ska undvika att göra för att försvåra 
livet för djuren. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om arbetsgången 

• Arbetsgång – Mötas på mitten (Kooperativt lärande i förskolan och skolans 
första år – Lärande och utveckling genom samarbete, 2020)  
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Skate Nation är en berättelse om skateboard och integration. 
Det här avsnittet handlar om social hållbarhet. Inkludering, 
trygghet, vänskap och rörelse skapar Skate Nation i sin 
verksamhet för barn och ungdomar som är nya i Sverige. I 
avsnittet möter vi Rita och Majd som berättar hur de jobbar för 
att ta emot och bjuda in barn och ungdomar till verksamheten.  
 

Globala mål kopplade till avsnittet 
 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande  
 
 
 
Mål 10: Minskad ojämlikhet 
 
 
 
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen  
 
 
 
 

Begrepp från avsnittet  
– beskrivna utifrån avsnittets sammanhang 

 
 

BEGREPPEN förklaras med bildstöd.  

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 
 

Trygg Att vara trygg innebär att vara lugn och inte rädd. 
Vänner Kompisar 
Mål Ett mål är något man strävar efter och vill klara av. Det kan  
till exempel vara att lära sig ett annat språk eller kunna simma. 
Tricks Ett tricks är en konst man gör med en skateboard,  
exempelvis ett snyggt hopp.  
Rörelse När kroppen rör på sig (springer, cyklar, dansar osv) gör  
den rörelser.  
 

Avsnitt 3. Skate Nation    

 

 

 

 

 

 

Lgr11, samhällskunskap årskurs 1-3 

Att leva tillsammans 
• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 

konsekvenser. 
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Alla SAMTALSFRÅGOR förklaras med bildstöd.   

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 

Förförståelse  
– samtalsfrågor inför tittande  

1. Din kropp behöver röra på sig. Varför då? 
2. Tänk dig att du flyttar till en ny stad eller ett nytt land. Vad skulle du vara orolig för? 
3. Ibland får vi nya elever till klassen. Hur gör vi för att nya klasskamrater ska känna sig 

välkomna? 
 

Vad kan vi nu?  
– samtalsfrågor efter tittande 

Hur kan man prata och göra sig förstådd när man inte kan så många ord i ett språk?  
Hur kan man bjuda in nya kompisar till en lek? 
Många barn går på aktiviteter som fotboll eller gymnastik. Men vilka fler sätt finns det att röra på 
sig i vardagen?  
 

Uppdrag 1  
Välkomna en ny klasskamrat!  

Vad ska man tänka på som god klasskompis för att en ny klasskompis ska känna sig välkommen och 
inkluderad? Skapa en lista över det som ni tycker att det är viktigt att göra när det kommer en ny 
elev till klassen.  
 
Material: penna, papper, sudd alternativt dator/läsplatta 
Dela in eleverna i mindre grupper. 

1. Låt eleverna funderna på ämnet utifrån flera perspektiv: 
• Vad innebär ett bra bemötande när en klass får en ny elev? 
• Hur tror eleverna att en ny elev skulle hoppas på att få tas emot av just er? 
• Be dem fundera över hur de själva skulle vilja bli bemötta som ny elev i en klass. 

2. Be eleverna att dokumentera sina idéer. 
3. Samla ihop alla gruppers tankar och idéer – förslagsvis genom samtal i helklass.  
4. Välj ut de bästa idéerna och lista dem i klassrummet. 
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Uppdrag 2  
Upp till kamp och lek – och avsluta med ett glatt firande!  

Lek, umgås och roa er tillsammans, förslagsvis tillsammans med en parallellklass alternativt att den 
egna klassen delas in i två grupper. 
 

Förslag på aktiviteter: längdhopp, höjdhopp, sprint och kasta kula.  
Varje grupp adderar själva ihop sitt resultat och sina placeringar. Gruppen som får flest poäng 
vinner att få arrangera en fest åt övriga deltagare. 
 

Förslag på festingredienser: lekar, köpa snacks, baka, en musiklista – och uppvisningar från 
deltagande elever som i sång, dans och konstutställning.  
Bjud även in elevernas favoritleksaker & gosedjur. 
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På Gateskolan jobbar eleverna med de globala målen utifrån 
World’s Children’s Prize. De skapar plakat för att 
uppmärksamma barns rättigheter och orättvisor i olika delar 
av världen samtidigt som de springer jorden-runt-loppet för 
en bättre värld. De globala målen förklaras i avsnittet. 
 
 

Globala mål kopplade till avsnittet 

Mål 1: Ingen fattigdom  
 
 
 
Mål 10: Minskad ojämlikhet  
 

 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 
 
 
 

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap (kopplat till WCP) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Lgr11, samhällskunskap årskurs 1-3  
 
• Att leva i världen 

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 
rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

 

• Att leva tillsammans 
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 
könsroller, jämställdhet och relationer. 

 
 

Avsnitt 4: Jorden runt-loppet 
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Begrepp från avsnittet  
– beskrivna utifrån avsnittets sammanhang 

 
 

BEGREPPEN förklaras med bildstöd.  

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 
 
 

Organisation En rörelse som samarbetar för ett gemensamt mål,  
till exempel Rädda Barnen och Läkare utan gränser. 
WCP World’s Children’s prize är en organisation som arbetar för  
världens barns rättigheter. 
De globala målen FN medlemsländers 17 mål som är en agenda för  
hållbar utveckling i världen.  
Hållbar utveckling Det är en utveckling i världen som innebär att  
tillfredsställa de behov vi har idag, men inte äventyra kommande  
generationers möjligheter att också leva efter sina behov.  
Orättvisa En orättvisa är ett missförhållande, något som gör att det  
inte finns en rättvis balans. Det kan till exempel vara att barn arbetar och inte får gå i skolan.  
Slav En vuxen person eller ett barn som tvingas att arbeta ofrivilligt.  
Befria Att befria någon eller några är samma sak som att rädda eller hjälpa någon ur en situation. 
Det kan till exempel vara att befria en person från slaveri. 
 

 

Alla SAMTALSFRÅGOR förklaras med bildstöd.   

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 

Förförståelse  
– samtalsfrågor inför tittande  

1. Vad är orättvisa? Finns det något särskilt som du tycker är orättvist? 
2. Hur lever en fattig person, tror du? 
3. Vad tänker du på när du hör orden hållbar utveckling?  

 

Vad kan vi nu?  
– samtalsfrågor efter tittande 

1. Det finns fattiga barn i världen. Varför då? 
2. Vilka är de globala målen? Hur många finns det? Nämn ett 

mål och vad det innebär. 
3. Vad kan en enskild person göra för att bidra till att uppnå ett 

globalt mål? 
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Uppdrag 1  
Lär mer om ett globalt mål 

1. Lyssna och titta på det första målet i en programserie från UR: 
 Globala mål i sikte | Om Agenda 2030 för gymnasiesärskolan | UR Play  

2. Be eleverna fundera över vilket mål de skulle vilja veta mer om.   
3. Om datorer/läsplattor och hörlurar finns tillgängliga kan eleverna välja vilket mål de är mest 

intresserade av och lyssna själva. 
4. Be dem samla fakta och dokumentera den utifrån det globala målet. Tipsa om att titta på 

programmet minst två gånger. Uppmana eleverna att pausa under den andra tittningen för 
att skriva ned stödord. 

 
I redovisningen kan eleverna skriva vad målet innefattar och vilka samhällsförändringar som 
behöver ske – av individer, företag, politiker osv – för att bidra till att målet ska uppnås 2030.  
 

Uppdrag 2  
Alla kan göra något. Så lever du ett hållbart liv!   

 
• Vad kan vi själva göra för att bidra till att skapa en hållbar utveckling? 
• Vad gör vi idag för att skapa en hållbar utveckling? 

 
Låt eleverna ta reda på vad en helt vanlig person har för inställning, attityd och beteende till hur 
man kan leva ett mer hållbart liv. Be eleverna bjuda in till en intervju! Det kan vara en person på 
skolan, i hemmet eller i släkten. 
 
Be eleverna anteckna stödord under intervjun för att få goda möjligheter att återberätta budskapet i 
sina redovisningsgrupper. Anteckna gärna vad du hör eleverna berätta. Lyft sedan sådant som du 
har fastnat för i helklass.  
 

 

 

  

https://urplay.se/serie/216079-globala-mal-i-sikte
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Uppdrag 3  

Hitta på en ny lag 

Uppdrag 3 kräver förarbete i form av kunskaper från uppdrag 1 eller 2. 
 
Finns det något alldeles extra som skulle kunna bidra till att lättare och snabbare uppnå de globala 
målen år 2030, tror eleverna? Det kanske saknas en lag för att uppnå det ändamålet? 
Material: A4-papper, pennor och sudd 
 

1. Låt eleverna i par brainstorma kring ett förslag på en ny lag som skulle kunna bidra till att 
nå ett globalt mål 2030. De kan både skriva och illustrera sin idé. 

2. Låt dem presentera sina tankar och reflektioner för fler elever.  
3. Be eleverna lyssna noga för att inspireras av varandras tankar i samtalen. Vad finns från 

klasskamraternas idéer som kan utveckla och förbättra deras egen idé om en ny lag? 
4. Låt dem fortsätta arbetet att utforma sin eget förslag på en ny lag. 

 
Presentera för klassen.  

 

 
 

 

 

 

  

Om arbetsgången 

• Arbetsgång – Mötas på mitten (Kooperativt lärande i förskolan och skolans 
första år – Lärande och utveckling genom samarbete, 2020)  
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Medan Kiara och Sanna plockar skräp berättar de varför det 
är viktigt att tänka på och ta hand om miljön. Vi får svar på 
frågor som hur vi kan spara pengar, hur vi tillsammans kan 
ta hand om våra sjöar och hav, och varför vatten är så 
viktigt. Vad händer egentligen med vattnet när det finns 
skräp i det? Och vad händer med djuren som lever i vattnet, 
eller är beroende av det? 
 
 
Globala mål kopplade till avsnittet 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla  
 
 
 
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Kopplat till Spilloteket) 
 
 
 
Mål 14: Hav och marina resurser  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Begrepp från avsnittet  
– beskrivna utifrån avsnittets sammanhang 

 
 

BEGREPPEN förklaras med bildstöd.  

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 
Kemikalier Kemiska ämnen finns i många varor och i allt runt  
omkring oss. De finns naturligt i miljön men de tillverkas också.  
Exempel på saker som innehåller kemikalier är blekmedel och  
rengöringsmedel. Socker och havssalt är naturliga kemikalier.  
Miljö Vår omgivning och naturen runt omkring oss. 
Budskap Det är ett slags meddelade som någon vill berätta,  
till exempel: Det är viktigt att inte skräpa ner i naturen. 

Avsnitt 5: Rent vatten i Floda  

 

 

 

 

 

 

Lgr11, samhällskunskap årskurs 1-3 
 

Att leva i närområdet  
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten 

och klimat. 
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Alla SAMTALSFRÅGOR förklaras med bildstöd.   

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 

 
 
 

Förförståelse  
– samtalsfrågor inför tittande  

1. Vad är rent vatten? 
2. Vad spolar du ner i toaletten? 

 

Vad kan vi nu?  
– samtalsfrågor efter tittande 

1. Vad får man spola ner i toaletten?  
2. Varför är det viktigt med rent vatten?  
3. Hur kan vi alla bidra till att få rent vatten? 
 

Uppdrag 1  
Värna om miljön 

Låt eleverna spela in en kampanjfilm där de visar aktiviteter som bidrar till att värna om miljön. 
Inspireras av vad eleverna i avsnittet gör.  
Vilka aktiviteter gör gott för miljön? Brainstorma tillsammans!  
 
Exempel på aktiviteter: 

• Plocka skräp på skolgården. 
• Byta kläder eller leksaker med varandra.  
• Äta upp allt på tallriken. 
• Sortera skräp (matavfall, brännbart, plast)  
• Återvinna saker. 
• Tvätta händerna, men inte under rinnande vatten.  
• Toaletten – vad får man egentligen spola ner?   

 

När eleverna har valt ett område bestämmer de innehåll och plats för inspelning, samt vem som  
gör vad.  
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Uppdrag 2  
Organisera en egen klädbytardag 

Låt eleverna i klassen organisera en kläd-/leksaks-/pryl-bytardag i klassrummet. 
• Meddela vårdnadshavare inför bytardagen så får de möjlighet att tillsammans med sina barn 

fundera över vad de har som kan bytas bort och tas med till skolan.  
• 3-5 saker per elev kan vara lagom. Det kan vara urväxta kläder eller bortglömda leksaker.  

Be eleverna sätta namnlappar på sina saker för att underlätta bytet.  
• Möblera klassrummets bord så att de olika kategorierna samlas.  

 
Elever som glömmer att ta med saker eller inte vill byta bort något eget kanske kan få något från 
skolans låda för kvarglömda saker, alternativt pennor och suddgummin? 
 

 
 

Låt eleverna ta med mejeriförpackningar,  
kapsyler och glasburkar hemifrån.  
Sådant som deras vårdnadshavare ändå  
skulle ha lämnat på en återvinningstation.   

  

Tips till en  
pysseldag eller 
tekniklektion! 
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Solenskolan i Härnösand har kompisutbildning för eleverna. 
Vi får följa Hampus och Seyman som brukade bråka. Men när 
deras skola startade en kompisutbildning förändrades allt. I 
avsnittet lär vi oss vad mobbning är och vad man kan göra åt 
det. Vi får också träffa programledaren Jonas Leksell som 
berättar en rörande historia om vad han ångrar och inte kan ta 
tillbaka – att han var en mobbare som ung. Vi får också tips 
på ord som kan förebygga mobbning och förslag på övningar 
inom kompisutbildningen.  

 

Globala mål kopplade till avsnittet 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande  
 
 
 
Mål 10: Minskad ojämlikhet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp från avsnittet  
– beskrivna utifrån avsnittets sammanhang 

 
 

BEGREPPEN förklaras med bildstöd.  

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 
 
 

 
Retad Någon som blir utsatt av någon annan. En person säger  
dumma saker om en annan.  
Mobbing Någon som blir utsatt för mobbning blir retad kontinuerligt. 
Kompisar Kompisar är vänner.  
Elak Någon säger något dumt till en annan person. Det betyder att  
beteendet är elakt. 

Avsnitt 6. Kompisutbildning i Härnösand   

 

 

 

 

 

 

Lgr11 

Skolans värdegrund och uppdrag, grundläggande värden 

• Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. 
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Alla SAMTALSFRÅGOR förklaras med bildstöd.   

Se separat avsnittsspecifikt arbetsblad. 

 

 

Förförståelse  
– samtalsfrågor inför tittande  

1. Vad är mobbning, tror du? 
2. Har du blivit retad någon gång? Hur kändes det?  
3. Har du kompisar, kan du berätta hur du blev vän med en kompis? 

 

Vad kan vi nu?  
– samtalsfrågor efter tittande 

1. Har du blivit vän med någon som du har bråkat med?  
Berätta hur ni blev sams och vänner igen! 

2. Vad kan du och dina klasskamrater göra för att värna om naturen?  
 

Uppgift 1  
Karusellen – elevernas egen kompisutbildning  

Material: 5 A3-papper och 5 pennor i olika färger 
Skriv följande frågor på fem A3-papper. Lägg alla papper på olika platser i klassrummet. 

1. Hur välkomnar vi en ny klasskompis?  
Vilka förslag finns det för att göra det vi redan gör ännu bättre? 

2. Hur kan vi göra när vi behöver säga ifrån till varandra? 
3. Hur ser och uppmärksammar vi varandra i klassen för att alla ska må bra i skolan? 

Behöver vi ändra på något? 
4. Hur är klassrumsmiljön idag? Behöver vi ändra på något? 
5. Vilka lekar leker vi? Behöver vi ändra på något? 

 

Karusellen: 

• Värm upp genom att brainstorma tillsammans:  
Vad kan bidra till att skapa ett tryggt och socialt klimat i en klass?  

• Dela in klassen i fem grupper. Namnge respektive grupp med en färg, samma färg som den 
penna gruppen ska skriva med.  
o Låt eleverna utse en berättare och en sekreterare i sin grupp. Berättarens uppgift är att 

läsa frågan högt och sekreterarens uppgift är att skriva ned gruppens tankar om ämnet. 
• Alla grupper ska besöka alla frågepapper. Ge grupperna 5 minuter vid varje papper för att 

fundera på, samtala om och skriva ned sina tankar kring respektive fråga. 
• Samla in alla papper. Presentera framkomna idéer. 
• Sammanställ idéerna, gärna i affischform för klassrumsväggen, som elevernas egen 

kompisutbildning.  
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Uppdrag 2  
– träna på att ta ställning och uttrycka en åsikt  

Uppdraget innebär en fyrahörnsövning: Välj ett sätt, agera och motivera din åsikt.   
Det finns 6 scenarier beskrivna nedan. De fyra hörnen i ett klassrum symboliserar fyra 
valmöjligheter att ta ställning till situationen som beskrivs. Ett av hörnen är öppet. Det kan man 
välja om inget av de tre hörnen stämmer med sin egen åsikt.  
 
 

Hörn 1: ”jag vet inte vad jag skulle ha gjort”. 
Hörn 2: ”jag skulle berätta för en vuxen eller en kompis”. 
Hörn 3: ”jag skulle säga ifrån”. 
Hörn 4: ett öppet hörn, eget svar. 
 
 

Led samtalet i hel- eller halvklass. Be de elever som samlas i samma hörn att först prata en stund med 
varandra för att motivera ställningstagandet, innan de presenterar inför klassen. De kan också 
bestämma att en av dem presenterar åsikten tillsammans med motiveringen för klasskamraterna i de 
andra hörnen. Om en elev står ensam i ett hörn kan du som leder övningen gå dit och prata.  
 
 

Det kan bli konstruktivt att prata i helklass, men det behöver vara frivilligt. Flexibiliteten att byta 
hörn när man hör hur klasskamrater som står i andra hörn resonerar kring en situation behöver 
finnas. Alla kan vi behöva byta åsikt ibland. 
 

6 scenarier: 

scenario 1 Det är lektion. Läraren ställer en fråga till klassen. Ahmed räcker upp handen och svarar. 
Flera elever i klassen börjar skratta. Ahmed blir ledsen och går ut från klassrummet.  
Vad skulle du göra då?  
 

scenario 2 Tiara och Angelina går i årskurs 2 och har rast. Sara och Mohammed som går i deras 
klass kommer fram och säger: ”Så fula jackor ni har. Ska ni inte köpa nya?”. 
Vad skulle du göra eller säga då, om du vore Tiara eller Angelina?  
 

scenario 3 Det är lunch. Du står i matkön. Det är trångt och du känner att någon tar på din 
rumpa. Det är du inte alls bekväm med och du säger ifrån. Personen bakom fortsätter.  
Vad gör du då? 
 

scenario 4 Det är idrottslektion och du ska byta om. Du är lite obekväm och vill gärna byta om på 
toaletten. Dina klasskamrater bankar på dörren och stör dig. De skriker saker som ”kom ut, jag 
behöver gå på toa”, ”kom ut och byt om här som vi gör” osv. Du blir ledsen och börjar gråta.  
Vad gör du efter den lektionen? 
 

scenario 5 Du är i kapprummet. Det är trångt, stökigt och högljutt. Du får panik. Du vet inte vad 
du ska göra. Helst vill du bara gå därifrån och skrika.  
Vad gör du? 
 

scenario 6 Du och en av dina klasskamrater leker en lek på rasten. Ni har jätteroligt. En annan 
klasskompis går förbi och ser ensam och ledsen ut. Du ser att klasskamraten verkligen är ledsen men 
din klasskamrat verkar inte bry sig. Du vill fråga om den ledsna klasskamraten vill vara med, men du 
vågar inte riktigt.  
Vad gör du? 



Uppdrag framtid 2. Lärarhandledning 

27 
 

 Uppdrag 3  
– tipsrunda 

Tipsrundan finns som separat arbetsblad till avsnitt 6.  

Genomför gärna tipsrundan utomhus – kanske i skogen eller på skolgården 
 

• Dela in eleverna i par eller grupper för att gå rundan tillsammans. Observera att det inte finns 
endast ett rätt till respektive fråga, vilket kan leda till diskussioner under rundans gång. 

• Reflektera kring frågorna och svaren tillsammans.  
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1. Vilken egenskap tycker du är  

viktig för en bra kompis? 

  

1  omtänksam  

X  snäll   

2  elak 

 

2. Vad kan du göra som kan bidra 

till en bättre miljö?  

 

1  Plocka skräp. 

X  Sortera sopor. 

2  Äta matrester. 
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3. Varför behöver vi rent vatten? 

 

1   För att havsdjur ska må bra. 

X  För att hålla en god hygien,  

     d v s hålla sig ren. 

2  För att inte bli sjuk.  

 

4. Vad tror du att du skulle göra 

om du märker att en klasskamrat 

blir retad?  

 

1   Säga ifrån. 

X  Berätta för en vuxen.   

2  Fråga personen hur hen mår.  
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5. Hur får man nya kompisar?  

 

1  Genom att prata med personen    

    – ställa frågor och vara nyfiken. 

X  Genom att vara tuff och retas lite. 

2  Genom att visa att man är bra på  

     att slåss. 

6. Vad kan du göra om du blir 

retad?  

 

1   Säga ifrån.  

X  Berätta för någon, en vuxen eller  

     en kompis.  

2   Vara dum tillbaka. 
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7. Vad gör dig glad?  

 

1   kompisar   

X  fula ord 

2   godis och glass 

 

8. Vilket sätt tycker du är bäst för att 

spara pengar och värna om miljön på 

samma gång?  
 

1   Shoppa kläder max 1 gång i       

     månaden.  

X  Beställa mat, kläder och saker på  

     nätet.  

2   Handla på second hand. 
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9. Vilken mening skulle göra dig 

ledsen om en klasskompis sa till dig? 

Berätta gärna varför också.  
 
 
 

1  ”Du har på dig den där tröjan ofta.”  

X  ”Har du klippt dig? Vad kort luggen  

     blev.”  

2   ”Vad snäll du är.” 

 

10. Vad kan du göra för att vara en bra 

klasskamrat till alla i din klass? 
 
 

1   Vara snäll och hälsa på alla varje    

     dag.   

X  Retas och säga kommentarer till  

     några ibland.  

2  Titta mig runt omkring för att se     

     att ingen är ensam.  
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Handledningen är skriven av Rozafa Haradinaj i samarbete med UR.  

 
Illustrationer på sid 5,10,15,16,19, 23 från freepic.com 

 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När 
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver 
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en 
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder 
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om 
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara 
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller 
annat namn, som framgår i lärarhandledningen). 


