Materialsamling för hållbar utveckling
I plan för involvering av unga inom nätverket bärkraft.ax framhålls ökad kunskap och deltagande på ungas
egna villkor för att skapa möjligheter för personligt och gemensamt engagemang. Denna samling länkar
finns till för att underlätta för pedagoger och ungdomsarbetare som vill arbeta med olika typer av
hållbarhetsfrågor för att ta vara på ungas engagemang. Länktipsen innehåller övningar, klipp, quiz och
aktiviteter med direkt koppling till olika typer av hållbarhetsfrågor.

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda
Agendan som helhet, lättläst version av agendan och övrigt material som rör processen.
http://www.barkraft.ax/mediabibliotek
Sida av: Nätverket bärkraft.ax

Globala målen
Övningar och quiz om globala målen, bistånd, FN och omvärlden
http://varldskoll.se/larare

Material från FN-dagar med koppling till globala målen
https://fn.se/engagera-dig/fniskolan/metod-material/mer-om-fn/skolmaterial-for-fn-dagen/
Sidor av: Svenska FN-förbundet

Övningar som rör FN:s 17 globala mål
http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/
Sida av: United Nations Development Programme

Global fostran
Material och övningar kring fred, kriser och konflikter, hållbar utveckling, mångfald och likabehandling,
världsmedborgarens färdigheter och globala ansvar, de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter
samt om att stärka kulturen för global fostran i skolan.
http://www.koulumaailmaamuuttamaan.fi/svenska/undervisningsmaterial
Sida av: Projektet Skolan förändrar världen

Materialbank för morgonsamlingsmaterial, för lågstadiet, för högstadiet och nätspel på temat global
fostran.
https://maailmankoulu.fi/svenska/
Sida av: Institutet för Fredfostran

Vårt fantastiska jordklot, att förstå samband och mot en hållbar framtid. Aktivitetstips och övningar på
olika teman barn mellan 3 och 8 år om vårt gemensamma jordklot.
http://www.youblisher.com/p/1360372-Vart-gemensamma-jordklot-1/

Vårt fantastiska jordklot, att förstå samband och påverka tillsammans. Aktivitetstips och övningar på olika
teman. De olika övningarna är uppdelade i snabbtips, lektion och större projekt för barn och unga mellan 9
och 18 år om vårt gemensamma jordklot.
http://www.youblisher.com/p/1360371-Vart-gemensamma-jordklot-2/
Sidor av: Natur och miljö

Natur och vatten
Vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk och egen påverkan. Vattenskolan för elever i åk 4–6.
http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/
Sida av: Svenskt vatten

Övningar för 8 lektioner på temat natur för åk 4–6.
http://gillanaturen.se/introduktion/
Sida av: Centrum för naturvägledning

Avfall och kemikalier
Material på temat skräp, allemansrätten och kemikalier*
https://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/material-skola
*Kräver registrering av e-post
Sida av: Håll Sverige Rent

Hannas hus: Kemikalier. Olika angreppssätt för åk 1–9 presenteras på sidan.
http://www.hannashus.se/foer-laerare/
Sida av: Kemikalieinspektionen

Avfallshantering, hållbar utveckling och klädkonsumtion. Lektionstips, uppgifter och övningar för åk 7–9.
https://www.sysav.se/skola/lektionstips-7-9/
Sidor av: Sydskånes avfallsaktiebolag
Observera: Då du går in på introduktionssidorna för de olika temana finns en beskrivande text om nuläget.
Notera att förhållandena beskriver Skåne och beskrivningen är inte alltid identisk med åländska
förhållanden. Uppgifterna och övningarna är dock så pass allmänt hållna så att materialet inte berörs av
skillnaderna. För lokal information, besök till exempel mise.ax.

Farligt avfall, smart konsumtion, matavfall, materialåtervinning, sophistoria, energiåtervinning,
återanvändning, deponering och hållbar utveckling. Lektionstips, uppgifter och övningar för åk 4–6.
https://www.sysav.se/skola/lektionstips-ar-4-6/

Vad är sopor och vad är mat? Hur lagar man hållbar mat? Vad innebär datummärkningen? Utmaningar och
ställningstaganden för åk 4–9.
https://www.kfstockholm.se/konsument/skolmaterial/
Sida av: Konsumentföreningen Stockholm

Energi och konsumtion
Vad är energi? Upplev energi. Stoppa energitjuvarna! Vad är energin? Vi spanar hemma. Upptäck energin!
Pryldetektiverna. Återvinna och återanvända. Miljövänlig skola! Naturnytta. Naturen som klassrum.
Natursnokarna. Material för åk 1–3.
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/f-3

Vad är energi? Koll på orden. Upplev energi. Bygg en ballongbil. Bygg en solugn. Vad brinner? Upptäck
energin! Koll på skolan. Stoppa energitjuvarna! På spaning i hemmet. Klimatkocken. Pryldetektiverna. Vem
lever i Arktis? Påverka där du bor! Så tycker jag. Naturnytta. Naturen som klassrum. Material för åk 4–6.
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/4-6

Tankar om energi. Koll på orden. Vad betyder miljömärket? Undersök – Sånt som slängs. På spaning i
hemmet. Onödigaste prylen. Följ t-shirten. Klimatkocken. Förnybar energi 2030. Vem äger Arktis?
Undersök albedo. Solcellslabb. Ta ställning. Inspirera och förändra. Material för åk 7–9.
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/7-9
Sidor av: naturskyddsföreningen

Energi och klimat, hållbara städer, ekologiska fotavtryck, biologisk mångfald, Östersjön och vatten och
mat på hållbar väg. Material till åk 1–9.
http://www.wwf.se/utbildning/lararrum/1522520-lararrum
Sida av: Världsnaturfonden

Återvinning, matkonsumtion, energi, vatten och avlopp, livsstil och naturen. Labbar och material för åk
1–6.
http://www.vaxtvarkethalland.se/sv/laromaterial
Sida av: Växtverket

Samlingar
Klartänkt – Om vetenskap, tankefällor och argumentation. Teman kan till exempel vidarekopplas till
konsumtion eller olika aspekter av social hållbarhet. Anpassad för åk 7–9.
http://nobelcenter.se/wp-content/uploads/2018/01/nobelmuseum–skolmaterial-klartankt.pdf
Sida av: Nobel Center

Gratis i skolan är en samlingsbank för gratismaterial på teman som barns rättigheter, demokrati, genus &
jämställdhet, miljö & hållbar utveckling och mänskliga rättigheter*
https://gratisiskolan.se/tema.html
* Vissa av länkarna kräver registrering, till exempel genom facebook
Sida av: Kunskapskraft & Media Sweden AB

SO-rummet är en samlingsbank för samhällsorienterande ämnen. Här kan du söka på liknande kategorier
som Gratis i skolan, men även exempelvis hälsa och ohälsa, kränkningar och mobbing*
https://www.so-rummet.se/lektioner-och-lararmaterial
* Länkarna går i vissa fall till sidor som kräver registrering
Sida av: Robert de Vries och Andreas Karlsson

En idébank med lektionstips av lärare för lärare. Ange exempelvis hållbar utveckling eller andra teman som
tangerar hållbarhet i fältet för fritextsökning för att hitta material på olika teman.
http://www.lektion.se/
Sida av: lektion.se

Länkskafferiet är en söktjänst för skolan. Ange exempelvis hållbar utveckling eller andra teman som
tangerar hållbarhet i fältet för fritextsökning för att hitta material på olika teman, eller hitta förslag på
teman under ingången taggar.
http://www.lankskafferiet.org/
Sida av: UniPoll AB

Norden i skolan är en undervisningsplattform som ger lärare och elever möjligheter att arbeta med olika
ämnesområden. Sök material på ditt hållbarhetsrelaterade område genom ingången tema eller ingången
ämnesområde.
https://nordeniskolen.org/sv/undervisningsmaterial/
Sida av: Norden i skolan

