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All förändring föds
ur en ny tanke

F

ramför dig har du en tidskrift fylld med texter om FN:s
globala mål. Du undrar kanske varför ett bokförlag som
utmärker sig genom att publicera de mest fantasifulla berättelserna har valt att ta sig an de globala målen i en journalistisk tidskrift? Du tänker kanske att det redan jobbas för fullt
för att vi ska få en bättre värld? Greta Thunberg seglar land
och rike runt för att bevara det som är ömtåligt, vår planet, för
framtida generationer.
Men jag fick en tanke när jag läste en bok om mänsklighetens
utveckling och fastnade vid formuleringen ”människan är ett
berättande djur”. Vi har förmågan att berätta om vårt samhälle
och att fantisera om något nytt och bättre. Därmed en tro på
att vi kan förändra världen. Yassar Kemal, den store turkiske
författaren, sade en gång att det som slutligen kommer att
rädda människorna är vår förmåga att berätta historier. Jag tror
att han har rätt. Fantasi är att kunna se bortom det redan etablerade, föreställa sig att saker och ting kan vara annorlunda.
Bakom varje globalt mål finns en vilja och en idé om en bättre
värld. De är med andra ord laddade med fantasi. I den här
tidskriften har vi samlat ihop texter som med slagkraft och iver
klär den viljan i ord. Alla idéer och nya lösningar har samma
ursprung, såväl seglatser som globala mål. Fantasi är allt vi
behöver för att kunna göra skillnad. Beviset håller du i din
hand, en tidskrift skriven av lysande journalister. Vår mest
fantasifyllda publicering hittills.


Redaktör N. Schwartz
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Ingen fattigdom
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#

Innehåll

08

Ingen fattigdom

16

Ingen hunger

22

God hälsa och
välbefinnande

God utbildning för alla

36

Jämställdhet

46
50
58

28

Rent vatten och
sanitet för alla

Bekämpa klimatförändringarna

Hav och 
marina resurser
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Ingen fattigdom
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Ingen
fatt igdom
Mål 1 innebär att avskaffa all
form av fattigdom överallt.*

* De korrekta formuleringarna till målen
finns att läsa på globalamålen.se
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Ingen fattigdom

Fattiga
Inge ska vara fattiga. Alla ska har nånstans att bor. Och man ska får äta mat vare dag. Alla ska har
råd att köpa kläder. Man måste får mat att äta. Inge ska vara hungrig och får inge mat. Alla ska vara
välbefinnande. Alla ska går i skolan och har kompisar. Och det måste finnas rent vatten för de som ska
dricka. Det är viktig att man dricker rent vatten för att om man inte gör det så kan man blir sjuk. Det är
inte rolig att vara hemma och är sjuk. Alla ska vara lika mycket värda. Och alla ska går i skolan. Ingen
ska känna sig utanför och inte för vara med. Man ska inte kasta skräp ute eller inne. Det blir mer skräp
vare år man kan tar med skräp hem eller så kan man hitta en soptunnan och kasta skräp i soptunnan..
Man måste för mat i skolan så alla eleverna inte blir trött på lektion.
Bandhagen skola 5b

Alla ska vara rika
Idag är det många personer som inte har pengar, Och
dem som inte har pengar kan inte köpa mat. Och det
kan ske att man svälter ihjäl. Det finns också fattiga
länder som inte kan hjälpa dig om du behöver hjälp
och för att förändra det så behöver man betala dem
personerna pengar och då kan dem som ger pengar
bli också fattiga. Så att det blir bättre om man ger
fattiga personer ett bra jobb så att dem kan betala
hyra, köpa mat. Sedan när dem fattiga blir rika så
kanske dem öppnar ett företag där dem andra fattiga
kan börja jobba, och dem fattiga kanske också öppna
ett företag så fortsätter det tills inga är fattiga.
Bandhagens skola 5B
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Hjälp världen
FN gör så att lön skillnaden är mindre och vi får mer
jämlik lön och göra så alla kan ha det bra FN kan
göra så att lagen gör så det blir jämlik lön
Eftersom FN har makt så kan alla länder komma
överens och göra lön och skatt mer jämlik. Då behöver inte folk bo på gatorna och dem rika behöver inte
vara mer värda i samhället. Om vi får mer jämlik lön
kan alla köpa flygande bilar och köpa stora hus då
kommer alla bli glada och vi blir rika inga mer fattiga
länder då kan vi flyga till mars och ha det kul och vi
kan åka runt världen med en stor båt eftersom alla
har råd med det. Vi kan få pengarna från pengar som
växer på träd eftersom forskarna har gjort en speciell
kärna då kan man plantera det och där får man pengarna ifrån och dem tas till dem fattigares lön.
Bandhagensskolan 5B

Ingen fattigdom

Dom globala målen
Alla borde ha rätt till att få i sig mat, även om man
kanske inte har så mycket pengar. Vi borde ta mer
hänsyn till den miljö vi lever i, och inte kasta skräp
överallt, man behöver endast sluta kasta skräp där
skräpet inte ska vara för att kunna bidra till en bättre
miljö. Vi borde hjälpa dom fattiga mer så att dom t.e.x
inte svälter. Ingen borde vara sjuk, men om man är
sjuk så borde man också få den hjälp man behöver
oavsett om man har mycket eller lite pengar. Alla sjukhus borde vara gratis, man borde inte behöva betala
när man skadat sig eller gjort sig illa. Folk borde få
lika mycket lön oavsett kön. Jag tycker att alla ska ha
rätt till att få gå i skolan och kunna utbilda sig så att
dom sedan kan få ett jobb. Alla borde dessutom få ha
fri tillgång till rent vatten, så att man slipper bli sjuk
av förorenat/smutsigt vatten. Ingen ska behöva vara
utan mat eller vatten bara för att man inte har råd,
alla borde ha någonstans att bo oavsett hur mycket
pengar man har.
Bandhagensskolan 5B

Ingen fattigdom
Muslimer i världen betalar t.ex allmosa för att hjälpa
fattiga i deras länder. Jag tycker att utbildning ska
vara gratis så att alla kan få utbildning och jobb så att
de kan få pengar. Då behöver ingen vara fattig. Jag
tycker att Sverige ska komma överens med andra länder så att de länderna gör samma lag som Sverige.
Då blir systemet i många länder mycket bättre och då
blir sjukvård och skola gratis och då kan man få jobb
och pengar för att kunna leva gott ekonomiskt. Man
kan t.ex bilda organisationer som åker till ekonomiskt
utsatta länder och lära upp dem hur man bygger ett
samhälle som blir mer utvecklat och bättre ekonomiskt. Och på så sätt kan organisationerna ta del av
de ländernas ekonomi och på så sätt blir det en inkomstkälla för organisationerna. För att om en organisation hjälper människor att få det bättre ekonomiskt
och ett bättre välstånd så bidrar de till ett medmänskliga arbete Det blir en inkomstkälla för dem. Och
får man betalt för något gott man gör så håller det i
längden och det är exakt vad världen behöver för att
inget världskris löser sig på en dag eller natt
Cordobaskolan 5A
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Ingen fattigdom

Minska fattigdom

Ingen fattigdom

För att minska fattigdomen så behöver rika länder
skänka fattiga länder mer pengar och investera i
landet för att göra landet bättre. Turister som åker
dit kan kanske skänka pengar. De kan åka med ett
nytt sorts flygplan som tar med saker och mat till de
fattiga barnen som förtjänar en bättre framtid. Vi
kan skänka mediciner som vi har i Sverige och vi kan
bygga skolor i de fattiga länderna och barnen ska inte
behöva betala för maten de får i skolan, på samma
sätt som vi har i Sverige. Alla barn och vuxna förtjänar
ett bra liv oavsett hur man ser ut eller vilket kön man
tillhör. Alla är lika värda.
Cordobaskolan 5B

Många i världen har inte alltid råd med t.ex.
mat, vatten, el, eller ett tak över huvudet.
Saker förbättras men det finns fortfarande
problem som leder till fler konsekvenser. Jag
ska här berätta mer om några av dem.
Ingen mat eller rent vatten
Det är väldigt svårt i vissa länder att få råd
med mat eller att ha tillgång till rent vatten.
Många behöver gå en lång bit för att få vatten, som kan vara förorenat. Tyvärr dricker
många fattiga förorenat vatten. Det kan leda
till att många blir väldigt sjuka och även dör.
Barn som inte kan gå till skolan
Barn i fattiga familjer har inte samma möjligheter till att gå i skolan och lära sig läsa
och skriva som andra familjer som har lite
mer pengar. Istället så arbetar många barn
varje dag och riskerar sina liv. Det kan bli
svårare för barnen att klara sig i framtiden
om de inte kan läsa eller skriva. Om många
inte kan läsa så kan landets samhälle inte
fungera.

Fattigdom
Man kan ge fattiga en ko istället för mat. Av kon du
mjölk och kött. Om du ger mat en dag så är den borta
när den är uppäten. Om man har pengar så kan man
ge de fattiga saker eller pengar. Man kan också bygga
hus åt dem som inte har någonstans att bo eller ge
dem ett tält att bo i.
Cordobaskolan 5B
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En viktig förbättring
Tid och energi går bara åt till att kunna
överleva varje dag, men det börjar bli bättre.
Fattigdomen minskar och fler får det bättre.
Världen blir bättre och bättre, folk som får
det bättre kan så småningom hjälpa andra
att se en ljusare framtid.
Rågsveds grundskola 6A

Ingen fattigdom

Fattigdomen i världen

Ingen fattigdom
I vissa länder är fattigdom en sjukdom. Det beror på
att dem dricker smutsigt vatten och att dom inte har
mat. Det finns barn som inte har mycket mat. De finns
många barn som inte har föräldrar eller så låter deras
föräldrar dem vara ute själva fast de är små. Fattigdomen innebär också brist på frihet inflytande hälsa
utbildning och säkerhet
Förslag: Skänka pengar till dem som är fattiga.
Man kan också bygga skolor i fattiga länder. Man ska
skicka till dom fattiga barn och vuxna kläder och mat
pengar. Varje dag kan FN åka till dem fattiga länder
ge mat, kläder och vatten.
Det som kan hända: Dem förslagen vi har gett er
kan förändra världen genom att dem kan få bra utbildning. Det fattiga barnen som skulle ha svultit ihjäl
kan då istället bli t.ex en uppfinnara som uppfinner
saker som förändrar världen.
Förslag: Man kan ha som i Sverige ha gratis utbildning för alla vuxna och barn.
Cordobaskolan 5B

Många personer lever under 15
kronor per dag. Då räknas det
som extrem fattigdom.Då har
man inte råd med rent vatten.
I de globala målen står det att
FN vill utrota all fattigdom till år
2030. Det är deras mål. Både
utbildning och rent vatten och
sanitet är viktigt för att utrota
fattigdomen.
Utbildning är en grundläggande mänsklig
rättighet. Trots att det är 774 miljoner som
inte kan skriva eller läsa, varav två tredjedelar är kvinnor.
Byar i Zimbabwe får rent vatten genom
solceller.
UNICEF utvecklar hela tiden nya långsiktiga
och hållbara lösningar runt om i världen för
att stärka barns rättigheter.Till exemplar solceller som UNICEF har installerat i Zimbabwe
för att förse byar med förnyelsebar energi,
något som tryggar vattenförsörjningen.
Fakta från globalamalen.se och unicef.se
Gubbängsskolan 4B

Ingen fattigdom
De som lever i fattigdom får ca 15 kr per dag.
1,3 miljarder människor lever i allvarlig fattigdom.
Det finns en grej som heter deadline 2030, det
betyder att alla de globala målen ska ha minskat till
2030.
Sen 1990 har fattigdomen halverats. Hälften av
alla som lever i fattigdom är under 18 år.
UNICEF är en bra hemsida om man vill hjälpa alla
som lever i fattigdom.
Gubbängsskolan 4B
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Ingen fattigdom

Ingen ska behöva
vara fattig
Vi tycker att alla ska få ha pengar.
•F
 ör det första ska alla ha tak över huvudet.
•F
 ör det andra ska alla ha tillgång till att ha
något att ringa på till sina föräldrar och till
ett larmnummer.
•F
 ör det tredje ska få ha pengar för att
köpa mat.
Vi tycker att alla ska få ha lön. Vi ska skicka
pengar till dom fattiga. Kämpa för att ha
respekt för dom fattiga.
Gärdmosseskolan 4A

Fattigdom
Ingen fattigdom
Ingen ska gå runt fattig. Vi tycker att det skulle vara
svårt för ett barn att vara fattigt.
•F
 ör det första tycker vi att det är orättvist att vissa
länder är fattiga..
•F
 ör det andra tycker vi att Sverige skulle kunna ge
en del av pengarna Sverige har.
•F
 ör det tredje tycker vi att det är inte roligt att vara
fattigt. Det kanske är någon som retades med
barnet.
Nu kanske tycker du att många skriver om fattigdom.
Men när en vuxen skriver är det olika än när ett barn
skriver.
Vi tycker att du som lyssnar ska inte slösa mycket
pengar för att ANDRA HAR INTE!
Gärdmosseskolan 4A
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I världen är det ungefär 10 % alltså 736 miljoner
som lever i extrem fattigdom. Av 736 miljoner är det
385 miljoner barn som lever i fattigdom. I år 1981 så
var det cirka 1,9 miljarder som levde i fattigdomen. I
Afrika söder i Sahara lever det runt 40 % människor
som lever under fattigdomsgränsen.
Fattigdom kan skapa krig och det är också så att
krig kan skapa fattigdom. Krig är vanligast i de fattiga
länder.
Enligt Unicef så mäts fattigdomen på olika sätt.
Några exempel är extrem fattigdom och undernäring.
Extrem fattigdom innebär att om människor har en
inkomst som är mindre än cirka 20 kr om dagen
för en person så räknas de som extremt fattiga.
Undernäring mäter också fattigdomen, dvs hunger
har en koppling till fattigdom eftersom om man har
tillräckligt med pengar för att köpa mat så skulle inga
människor skulle behöva gå hungriga. Totalt i världen
finns det ungefär 850 miljoner människor som går
hungriga.
Rågsveds grundskola 6A

Ingen fattigdom

Ingen ska behöva vara fattig
Drygt 1,5 miljoner människor dör varje dag för att de
är fattiga, inte har mat eller någonstans att bo. Hur
skulle du känna dig ifall du inte hade någonstans att
bo? På Rågsveds Grundskola tycker lärare och elever
att fattigdom är orättvist, negativt och borde stoppas.
Jag tycker det är orättvist och det visar en negativ
sida av våra mänskliga personligheter, säger Biljana,
lärare på Rågsveds Grundskola.
När jag var i Bolivia åt bankomaten upp mitt kort
och då fick jag leva på 2.50 kr om dagen i en vecka
tills jag hade fått ett nytt kort skickat från Sverige.
Det räckte till två bröd och en flaska vatten. Det gick
bra för att det gällde bara en vecka, men ju längre tid
som man lever med väldigt lite pengar desto större
stress och psykiskt jobbigt är det. Har man aldrig
några pengar som man har råd att spara så är man
aldrig beredd på oväntade utgifter eller har möjligheter att göra några investeringar, säger Lina, lärare på
Rågsveds Grundskola.
Fattigdom är inte bra, det är orättvist och att det
inte är bra, tycker C som är elev på Rågsveds Grundskola.
Fattigdom är dåligt, säger E, elev på Rågsveds
Grundskola.
Det första av de 17 globala målen handlar om
att stoppa fattigdom. Alla har rätt till att få mat och
vatten och ingen ska behöva tigga på gatan. Alla ska

ha rätt till god utbildning och ingen ska behöva leva
i fattigdom. I Sverige är det ungefär 186 000 barn
som lever i familjer som t.ex. har svårt med ekonomin, alltså att pengarna inte räcker till mat och hyra
och kläder och då kan man få försörjningsstöd från
sociala myndigheter.
Jag har intervjuat två lärare och två elever på
Rågsveds Grundskola om fattigdom. Jag bestämde
mig för att fråga om de tror att de skulle kunna klara
sig på 15 kr om dagen, som är gränsen för fattigdom.
Ja om man måste, om man inte har någon utväg,
säger Biljana på Rågsveds Grundskola.
Nej absolut inte. Pommes frites kostar ju typ 20
kronor och man kan inte leva på 15 kr. Jag skulle inte
kunna överleva med 15kr på en dag bara, säger C.
Nej för att det är ingenting, säger E elev på Rågsveds Grundskola.
Jag tycker att det är dumt onödigt och frustrerande att det finns fattigdom eftersom det inte skulle
behöva vara så. Det finns så mycket rikedomar, mat
och kunskap i världen att alla människor skulle kunna
leva bra. Ju fler som har möjlighet att studera och
leva ut sina drömmar, desto fler nya lösningar på problem och uppfinningar och desto bättre skulle världen
kunna utvecklas till att bli för alla, avslutar Lina.
Rågsveds grundskola 6A

Ingen Fattigdom
Ingen ska behöva tigga hela dagarna bara för att äta bröd och
det händer sällan att man får så mycket pengar. Har de inge
pengar så går de som tigger till soptunnan och letar efter mat
där, Tänk vad hemskt! Och vad gör vi som gnäller över maten
vi har och slänger den!
Cordobaskolan 5B
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I

Ingen
hunger

Mål 2 innebär att avskaffa hunger
och se till så att alla har tillgång till
hälsosam och nyttig mat.
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Ingen hunger

Ingen hunger

Ingen fattigdom.
Ingen hunger.
Ingen hunger. Man kan hjälpa andra personer i dessa
länder som har svårt med maten. Så därför kan man
försöka hjälpa och betala i websidor. Eller så kan
man åka till länder som har det svårt. Eller så hjälper
personer som kan inte köpa mat. Ingen fattigdom.
Personer behöver hjälp därför dom är för att leva.
De behöver mat, hus, vatten och nånting som kan
muntra upp dom typ som leksaker. (strunta i hus
om du inte har så mycket pengar). Personer behöver
stoppa med olja fiska och fabriker för en stund därför
vår klimat har blivit dåligt hittills

Bandhagenskola 5B
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Jag tycker att det inte borde finnas någon hunger för
att det är dåligt och flera personer dör varje dag av
hunger. Hungern beror också mycket på fattigdom det
vill säga, mer fattigdom mer hunger. Det finns ungefär
800 miljoner personer som lever i hunger och möjligtvis så kan det antalet höjas.
Det måste inte finnas hunger i världen eftersom
det finns tillräckligt med mat att alla ska få mat eller
så kan man hjälpa de som inte har mat att kunna
odla mat, göra större åkrar. Man kan gräva mer brun�nar, göra vattenpumpar och mycket mer. Det skulle bli
mycket bättre.
För det andra så tycker jag att det inte skulle
finnas någon hunger så skulle jätte många personer
bli mindre sjuka eftersom de skulle få tillräckligt med
vitaminer och proteiner. Deras immunförsvar skulle
vara starkare. Dessutom så kan man spara en massa
pengar på olika mediciner och vacciner så att sedan
man kan hjälpa personer eller investera på sjukdomar som inte handlar om svält t.ex. cancer.
För det tredje så kan länder samarbeta de kan
t.ex. investera på saker som behövs till att göra åkrar
eller mark där man kan odla mat. Länder som har
kommit ganska långt i världen kan också hjälpa till
länder som är ganska långt bak. De kan till exempel
hjälpa de fattiga länderna med industri. Så att sedan
landen som fick hjälp nu kan göra olika företag och
industri så att de hjälper andra fattiga länder och
sedan repeteras det till hungern är borta.
Du kommer kanske tro att det kommer att vara
otroligt svårt för att kunna göra det här, men om man
arbetar tillsammans så blir det ganska enkelt länderna vet hur de ska göra.
Rågsveds grundskola 6A

Ingen hunger

Ingen ska vara hungrig
Ingen hunger
För att folk inte ska vara hungriga så kan man kanske
ge mat till dom. Eller hjälpa dom att hitta ett bra jobb
så att de kan shoppa sin egen mat. Har man problem
med mat då kan man söka efter hjälp eller själv försöka hitta ett jobb. Man kan hitta en enorm ballong
och sätta in mycket mat och vatten i den. Och sen så
blåser man upp ballongen med mat och vatten och
flyger till ett annat land och spräcker ballong så att all
mat flyger till alla människorna.
Cordobaskolan 5B

Vi tycker att man ska minska matsvinn och
man ska inte slänga mat. Vi tycker att man
ska tänka på miljö och man ska tänka på
andra människor som har inte mat. Vi vill att
ingen ska dö för mat för att alla ska ha lika
mycket mat.
•F
 ör det första: Vi vill att ingen ska vara
hungrig för att man behöver mat att
överleva.
•F
 ör det andra ska man tänka på
människor som har lite mat. Man måste
äta upp maten.
•F
 ör det tredje: Vi vill att alla länder ska
vara snälla och ska hjälpa andra länder
som har inte mat.
Nu tänker vi att ni ska köpa mindre mat och
skänka pengar till hungriga människor.
Gärdmosseskolan 4A

Papo uppfann en matmaskin
Den här matmaskinen ska utrota hungern.
Den här maskinen har Papo byggt på ett halvår. Han har länge velat utrota
hungern. Den här maskinen kommer han skicka runt i hela världen. Så att
alla fattiga kan få mat. Man trycker bara på en knapp så kan man välja
vilken mat man vill ha. Sen tar det 20 sekunder så är det klart.
Papos matmaskin

Gubbängsskolan 4B
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Ingen hunger

Ingen hunger

Ingen ska behöva
vara hungrig
Vi tycker att ingen behöver vara hungrig för att om
man inte äter så kan man dö. Utan näring så dör man
och man måste få vatten.
•F
 ör det första så ska ingen behöva vara hungrig.
•F
 ör det andra så behöver alla mat, vatten och
näring.
•F
 ör det tredje ska det inte vara någon som behöver
välja mellan skolan och mat.
Låt alla barn gå i skolan och skänk mer pengar till
mat och forskning.Så skänk mer pengar! Och tänk på
att ta inte mer mat än du orkar.
Gärdmosseskolan 4A
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Det globala målet som jag tycker är viktigast är
ingen hunger. Jag tycker att det inte borde finnas
någon hunger, eftersom många människor dör
av det. De förtjänar inte att vara hungriga, för att
det är dåligt för hälsan och många personer blir
sjuka och kan dö.
Det finns 850 miljarder människor i världen som
lever i hunger. Det finns mycket hunger i världen
och många människor blir tvungna att dö. Jag
tycker att det här borde sluta och för att det ska
hända så behöver alla hjälpa till så att hungern
försvinner. Man skulle kunna donera pengar
varje månad eller när man har råd och det skulle
inte behöva vara mycket pengar. Man skulle
också kunna hjälpa dem att odla mat själv som
t.ex. potatis, grönsaker osv. Men för att det ska
vara lättare så skulle vi kunna ge dem frön eller
pengar så att de kan köpa fröna och sedan odla
sin egen mat.
Man skulle också kunna hjälpa dem genom
att ladda ner en app i sin mobil som kan hjälpa
en familj med mat, vård, vatten mm. Du kan
skicka hur mycket pengar du vill/kan donera. Du
behöver inte göra det varje dag, utan bara när du
kan. Det skulle vara ett bra sätt att kunna hjälpa
tusentals barn ute i världen som behöver vår
hjälp så att de inte behöver svälta.
Rågsveds grundskola 6A

Ingen hunger

Ingen hunger
När det finns någon som är hungrig kan man kanske
ge den mat. I många länder finns inte mycket mat och
dom är fattiga. De får ingen mat och dom flesta svälter. Men nu kanshe du tänker hur blir man fattig? Vart
började allt? Jo om man inte kan eller lyckas med sin
utbildning så får man inte jobb och kan inte försörja
sig eller få lön så man kan köpa mat och hamnar på
gatan. Men hur ska man fixa det här? Man måste
fixa jobb som är kopplade till natur. Man kan ha jobb
för folk som inte har utbildning som kan plocka upp
skräp från marken och ta dom till ett kraftverk som
gör om skräp till energi.
Cordobaskolan 5B

Ingen hunger på jorden
Just nu i världen så finns det ca 850 miljoner
människor i världen som lider av hunger. Hungern är den främsta dödsorsaken, och det är inte
bra.
Jag anser att ingen behöver lida av hunger.
Om alla 850 mijoner personer i världen skulle ha
fått hjälp, och ingen av de skulle dö, skulle det
vara bra. Men jorden kanske blir överbefolkad.
De rika kan ge till de fattiga, och så kanske det
blir bra igen.
Rågsveds grundskola 6A

Ingen Hunger
Ingen ska behöva sova och vara hungrig! Alla har rätt
till att äta och dricka och leva som de andra! Men
tyvärr är det inte så! Vi ser flera hundra människor
på gatorna sitter och tigger för att försörja sig och sin
familj om de nu har en! Vi måste hjälpa de och ge
dem pengar och mat!
Cordobaskolan 5B
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Mål 3 innebär att se till så att alla
kan leva ett hälsosamt liv och stötta
människors välbefinnande i alla
åldrar.
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Hälsa & välbefinnande

God hälsa
Vi tycker att alla ska ha bra hälsa och att alla ska
kunna ha tillåtelse att gå till sjukvård.
•F
 ör det första tycker vi att ingen ska behöva må
dåligt.
•F
 ör det andra kan man gå till sjukvård och må bra
och ha bra hälsa. Alla ska ha rätt till bra hälsa och
gratis sjukvård.
•F
 ör det tredje tycker vi att folk ska bygga upp mer
sjukvård för att alla ska må bra.
Alla ska ha god hälsa och välbefinnande. Vi vill att
alla som läser den här texten ska skänka pengar till
sjukvård i andra länder.
Gärdmosseskolan 4A

hur vi SKA leva
Om man har bra utbildning så får man bra jobb
Så då blir det ingen fattigdom man har råd med mat
för man får pengar från jobbet om man jobbar hårt
har man råd med ett hus. I huset finns det då man
har god hälsa.
Bandhagens skola 5B
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God hälsa och
välbefinnande
Barn i fattiga länder kan dö
av sjukdomar som går att
förhindra som lunginflammation.
Undernäringen ligger också
bakom många av dödsfallen.
Alla på vår planet borde få tillgång till god
hälsa därför har man satt upp det som ett av
de globala målen som ska vara klara 2030.
Men något som man inte visste om är
Coronaviruset.
I Gubbängsskolan frågade vi några
elever vad de tänker om Coronaviruset. Fem
av tio vill att skolan ska vara öppen. Tre av
tio vill att skolan ska stängas och två av tio
vet inte. Men alla vill ha ökad försiktighet.
Alla tvättar sina händer noggrannare och
använder handsprit.
I klass 4A tycker dom att om någon på
skolan skulle få Corona så skulle fem av tio
skulle känna sig oroliga. Två av tio skulle
känna sig rädda och tre av tio skulle vara
rädda.
Gubbängsskolan 4A

Hälsa & välbefinnande

Coronaviruset dödar alla
förutom i Göteborg

Forskare hittar
äntligen medicin

Alla måste flytta bort och in till Göteborg.
O var den som spred viruset men nu så är han frisk.
Och han var också den som skapade botemedlet.
Nu är O världens rikaste person
O fick pengarna från FN och köpte v bucks för det.
Eftersom han var sjuk så kom han på hur han
skulle göra medlet.
Gubbängsskolan 4B

Corona är ett virus som kommer från
Kina. Det viruset spreds till andra länder
snabbt. Många pratade om det och
många var smittade. Men som tur så
kom det en medicin.
Det här en bild på hur medicinen fungerar
Första medicinen gjordes slarvigt och det andra
funkade inte.
E och J gjorde medicinen. De blev hyllade och
vann Nobelpriset. För pengarna ska dom göra
medicin till hela världen. Det hemliga så kallade
huvudreceptet är en speciell blomma som heter
quacka. Medicinen gör viruset svagt och sen dödar
immunförsvaret viruset. Men det enda stället som har
medicinen är Stockholm och Uppsala. Det kommer
vara väldigt billigt. Det är piller man tar. Det beror
på hur bra immunförsvar man har. Om man inte har
bra immunförsvar så kan det ta lite längre tid för att
fungera.
Vill ni veta mer gå in www.coronasuger
Gubbängsskolan 4B
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Hälsa & välbefinnande

COVID-19 (CORONAVIRUS)
Mitt globala mål är god hälsa och välbefinnande.
Detta globala mål handlar om att alla ska vara
friska och må bra.
Vad har hänt?
På nyårsafton 2019 fick WHO rapporter om ett
nytt virus som låg bakom flera fall av lunginflammation i staden Wuhan i Kina. En vecka senare
konstaterade kinesiska myndigheter att det
rörde sig om ett helt nytt luftvägsvirus som tillhör
familjen coronavirus. Ursprungskällan till smittan
är fortfarande okänd. Utbrottet har kopplats till
fiskmarknaden Huanan, som snabbt stängdes.
Kinesiska myndigheter började agera när det
var flera tusen sjuka av COVID-19. De stängde
hela Wuhan och har isolerat flera stora städer
där smittan påträffats. Smittan har sedan dess
spridits vidare till ett flertal länder utanför Kina
och i slutet av januari bekräftades att smittan
nått Sverige. Den 11 mars 2020 deklarerade
Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 nu
är en pandemi och betonade vikten av att alla
länder nu förbereder sig för sjukdomen.
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Vad är coronavirus?
Coronavirus är en stor familj av virus som orsakar
ett flertal sjukdomar, allt från vanlig förkylning
till mer allvarliga luftvägsinfektioner. Två kända
coronavirus är SARS och MERS. Den nya sjukdomen orsakad av coronavirus har fått namnet
COVID-19. Coronavirus är zoonotiska som betyder att de överförs mellan djur och människor.
Vad är vanliga symtom på coronavirus?
Tecken på smitta av coronavirus är symtom som:
• torrhosta
• feber
• andningsbesvär
• ont i halsen
• huvudvärk
• muskel- och ledvärk
Hur försöker vi bekämpa COVID-19?
Vi har inget vaccin än men vi försöker hitta vaccin till COVID-19.

Rågsveds grundskola 6A

Hälsa & välbefinnande

27

G
Ingen fattigdom

28

g
n
i
n
d
l
i
b
t
u
God
för alla
Mål 4 innebär att se till så att alla
människor får en inkluderande och
jämlik utbildning av god kvalitet.
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God utbildning för alla

God utbildning för alla

Barn utan skolan
Jag tycker att skolan borde vara gratis för alla. Det
är många som inte har jobb på grund av de inte har
någon utbildning, och det är ju för att de inte gick i
skolan när de var barn, för att deras familj hade för
lite pengar för att kunna betala sitt barn för att gå i
skolan. Och hur vi ska förbättra detta så tycker jag att
skolan ska vara gratis. Det finns många länder som
inte ens knappt har skolor över huvud taget. Och det
är ju inte deras fel att de länderna inte har pengar,
men däremot så finns det länder som är överdrösade
med pengar. De länderna kan ju hjälpa fattiga länder
med att bygga skolor. Det är väldigt många barn som
tar skolan för givet, de tycker inta att det alls är roligt.
Men det de inte tänker på är att barn i andra länder
skulle bli överlyckliga om de ens fick chansen. Jag
ska ju inte direkt skylla bort mig och säga ”alla barn
är så otacksamma och ingen bryr sig, de tänker inte
på fattiga barn i andra länder” för att jag själv brukar
klaga på att jag inte vill gå till skolan. Själv så klagar
jag på skolan. För att om man har blivit uppväxt med
att man alltid vaknar tidigt för att gå till skolan och
har hus och tak så blir man lite bortskämd och börjar
klaga på varje lilla problem som faktiskt knappt är
ett problem. Det är som att man letar efter något att
klaga på.
Så min sammanfattning är att skolan är viktigt
för alla och att alla ska ha möjligheten att börja på
skola och lära sig för att kunna jobba med bra betyg i
framtiden.

Bandhagens Skola 5B
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Alla människor har rätt till utbildning. Det
är viktigt att utbilda sig om man vill lyckas
i livet. För att jag vet att de flesta i världen
har ett drömyrke som ett mål man vill uppnå
och för att kunna göra det behöver man
kunskaper.
Jag anser att alla föräldrar borde låta
deras barn gå till skolan istället för att de
tvingar sina barn att gifta sig under en ålder
där man egentligen inte ska. Utbildning är
faktiskt en grundläggande mänsklig rättighet, så alla ska ha tillgång till skolan.
Vissa i världen tycker inte alls att det
är så viktigt att både tjejer och killar ska
behöva studera eller kunna läsa och skriva,
utan det kanske räcker med att bara killarna
gör det, men nej, där har de sagt fel. Alla
människor har rätt till en god utbildning
oavsett vilket kön man har, för att alla är
människor och även om vi ser olika ut så
fungerar vår kropp likadan, ingen skillnad.
Man kan säga att skolan också är ett
skyddsnät för barn. Det vill säga att om barn
blir dåligt behandlade hemma så kanske
kan man berätta för en vuxen man litar på i
skolan och det är som är så bra med skolan.
Allt det här vill säga att alla människor
ska ha tillgång till skolan. För att det är en
av de viktigaste sakerna i livet som man ska
tillgång till. Utan skolan så kommer man inte
kunna leda till en bra utbildning, och utan
utbildning och kunskap har man inte heller
tillgång till ett yrke och då betyder ju att man
bara inte har en bra framtid.

Rågsveds grundskola 6A

God utbildning för alla

Man ska inte betala
för skola.
Jag tycker man inte ska betala för skolan för vissa har
inte pengar. Man betalar pengar till skolan i Bosnien
så tänk om man i inte har pengar då kan man inte gå
i skolan. Jag interjuvade Erekle han är rörmokare
Hur tycker du att det ska förbättras så att alla
kan gå i skolan?
Att man inte behöver betala.
Hur ska man göra så att man inte behöver betala
skolan?
Staten ska ge pengar till rektorn så hen kan köpa nya
saker till sina elever.
Hur ska man göra att tjejer som inte får gå i skola
i vissa länder ska få gå i skolan?
Man ska göra en lag att tjejer ska få gå i skolan.

Bandhagens Skola 5B

God utbildning för alla
Alla i hela världen ska kunna gå i skolan
även om det är en tjej eller en kille, liten eller
stor eller om de kan språket eller inte. Alla
ska ha tillgång till skolmaterial även om man
har pengar eller fattig. I vissa länder så kan
inte alla gå i skolan för att dem är fattiga.
•F
 ör det första så kan vi tillverka mer nyare
böcker och slänga alla gamla.
•F
 ör det andra så ska alla kunna gå i skolan för att få ett yrke och hjälper samhällen.
•F
 ör det tredje så kan man ge alla tillgång
till internet över hela världen. För det
fjärde så ska man kunna studera digitalt
för om man ligger på sjukhus så ska man
också kunna studera därifrån. Då ska alla
få bra utbildning.
Cordobaskolan 5A

Barn utan skola
Vi behöver fria skolor så att många barn kan lära sig
så att man får ett bra jobb och det är också bra att
man får gratis mat i skolan så att föräldrar kan betala
räkning eller mat. Barn borde inte behöva betala för
skolmaterial, det är ju inte säkert att alla familjer har
råd med skolan, material och skolmat. Barn borde
inte vara utan skolan och det gör ju så att man inte
får en utbildning, om man inte har utbildning så kan
ju inte få ett jobb. Så länder borde tänka ett steg längre när det gäller skolan.

Bandhagens Skola 5B
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God utbildning
Världens regeringar måste ta större ansvar för
att barn ska lära sig något i skolan. Trots att nio
av tio barn i världen börjar i skolan kan mer än
hälften inte läsa när de gått ut fjärde klass.

Barn diskrimineras för sin
diagnos i skolan
Tusentals barn blir mobbade för sina diagnoser
Vi har intervjuat flera barn och vuxna alla säger att de
känner folk med diagnoser så det är normalt.
Det finns flera nyheter där det står om människor
som lyckas bra i livet trots att de har diagnoser.
Tex Michael Coyne som startade eget kafé trots att
han hade både adhd och autism. Det står också om
en skola som fälldes för diskriminering mot Conrad,
10 år eftersom han inte fick den hjälp han behövde.
Man kan läsa mer om det på Aftonbladet.
Vi intervjuat några personer. Vi ställde några frågor.t.ex har du sett någon blivit fel behandlad på
grund av deras diagnos? De flesta svaren var nej.
Vi ställde också frågan vilka diagnoser du känner
till? Flesta svaren var dyslexi, och autism. Vi frågade
också om de tycker att folk är lika värda även om de
har en diagnos. Ja sa svarade de.
Gubbängsskolan 4A

Alla måste kunna läsa och skriva
Ett av de globala målen, som alla världens länder
har bestämt, handlar om rätten till utbildning. Senast 2030 måste världens länder säkerställa att
alla ungdomar och de vuxna som vill, både män
och kvinnor, lär sig att läsa, skriva och räkna.
Alla barn har rätt att gå i skolan
Det finns 60 miljoner barn i världen som inte går
i skolan, det är 10 % av alla barn. Utbildning är
en väg ut ur fattigdom. Alla barn i världen ska få
gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett
liv med god hälsa och en inkomst att leva på. Det
är extra viktigt för flickorna eftersom många av
dem fortfarande står utanför skolan. Alla barn
måste ha en plats i ett klassrum.

Rågsveds grundskola 6A

God utbildning
All utbildning hjälper barn och ungdomar
med att få en utbildning och ett bra liv i framtiden.
God utbildning är viktigt för att barn ska gå till skolan i fattiga länder. Och landets
regering ska bestämva att barn ska få mat i skolan. De kan utbilda sig så de kan
få pengar. När man har utbildat sig och blivit vuxen så ska man börja på ett bra
jobb och få pengar i lön och köpa ett hus, mat och vatten, och kanske en bil.
Gubbängsskolan 4A
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God utbildning för alla

GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande flera miljoner
människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav
två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem världen
över måste möta täcka våra behov under hela livet
– från förskola, grundskola, gymnasium och högre
utbildning. Det ger alla människors lika möjlighet till
livslångt lärande som hjälper oss i arbetslivet. Att tala
bra engelska är en jättebra kunskap att ha i vår värld.
Det är därför man ska gå till skolan. Det är väldigt bra.
Cordobaskolan 5A

God utbildning för ALLA

Några i vår ålder eller mindre kan inte gå i
skolan för de har inte tillräckligt med pengar!
Och vad de gör är kanske tigger eller säljer
majblommor på gatan bara för att få 20
eller 10 kronor, för ingen vill slösa pengar på
MAJBLOMMOR! Och vi klagar på skolan och
läxorna vi får och säger fula saker om skolan
och lärarna!
Cordobaskolan 5B

Gratis utbildning för alla!
Vi tycker att alla ska få gå gratis utbildning för att
kunna jobba. Vi tycker så för att alla inte får någon
utbildning.
•F
 ör det första måste alla gå i utbildning för att få ett
bra jobb.
•F
 ör det andra har vissa inte råd med att gå i utbildning.
•F
 ör det tredje kanske vissa föräldrar tycker att
barnen ska jobba hemma och att det är för dyrt
med utbildning.
Nu kanske du tänker att utbildning inte ska vara gratis men då har du fel för att om man inte har råd med
utbildning så kommer inte så många bli doktorer eller
poliser och då blir det problem.
Så nu ska ni göra göra så utbildning blir gratis
i alla länder!
Gärdmosseskolan 4A
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God utbildning för alla
Senast 2030 så ska alla flickor och pojkar få gå
i grundskolan och kunna ha en bra utbildning.
Men problemet är att vissa barn inte får gå i
grundskola. Om barnen inte får en bra utbildning
så kommer ingen jobba och ta hand om äldre
eller de som är sjuka. I Sverige så är det obligatoriskt att gå i grundskola men i vissa länder så är
det inte obligatorisk att gå i grundskola.
Jag bestämde mig att intervjua elever och
lärare i Rågsveds grundskola:
Gert, skolassistent på Rågsveds grundskola
Fråga 1. Hur skulle man kunna nå det globala
målet om en god utbildning?
– Att man ger möjlighet och att man hjälper
lärare att utbilda sig.
Fråga 2. Varför tror du att det är så här idag
att alla barn inte går i grundskola?
– Tyvärr är det så att det är väldigt långt till skolan på en del ställen och man har inte möjlighet
att utbilda lärare. Till exempel i Kambodja så
finns det inte tillräckligt många lärare för att det
har varit krig och då har men inte hunnit att utbildat lärare. I Kambodja som jag var i nu så fanns
det två sorters skolor, dels så var det privatskolor
och dels kommunala skolor, men privatskolorna
kostar väldigt mycket pengar så vissa barn kan
inte gå i skolan.

G, elev
Fråga 1. Hur skulle man kunna nå det globala
målet om god utbildning?
– I vissa länder så ger dom inte barnbidrag och
om alla får barnbidrag så kan föräldrarna köpa
grejer till barnen som sudd, penna och böcker
Fråga 2. Varför tror du att det är så här idag
att alla barn inte går i grundskola?
– För att i vissa länder så är det diktatur och i deras länder så är det att flickor ska stanna hemma
och städa.
Fråga 3. Varför är det inte obligatoriskt att gå
i skolan i andra länder tror du?
– För att de kanske inte bry sig om barnen och
att de inte tänker på det så mycket.
M, elev
Fråga 1. Hur skulle man kunna nå det globala
målet om god utbildning?
– Att man kan ge ut mer läromedel och erbjuda
bättre studier och fler stöttande lärare.
Fråga 2. Varför tror du att det är så här idag
att alla barn inte går i grundskola?
– För att många behöver hjälpa till hemma och
jobba och överleva dagen.
Fråga 3. Varför är det inte obligatoriskt att gå
i skolan i andra länder tror du?
– För att de behöver jobba hemma och hjälpa
familjen.
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God utbildning för alla

C, elev
Fråga 1. Hur skulle man kunna nå det
globala målet om god utbildning?
Det ska bli obligatoriskt att gå i skolan i andra länder och bygga byggnader så att man
kan studera.
Fråga 2. Varför tror du att det är så här
idag att alla barn inte går i grundskolan?
– För att det inte finns tillräckligt med byggnader och lärare eller material
Fråga 3. Varför är det inte obligatoriskt
att gå i skolan i andra länder tror du?
– För att de kanske inte har plats för elever
eller har material och kanske inte har råd att
bygga byggnader.
T, elev
Fråga 1. Hur skulle man kunna nå det
globala målet om god utbildning?
– Genom att de som har tillgång till skolan
och har utbildat sig bra skulle kunna hjälpa
dem som inte har det på flera olika sätt.
Fråga 2. Varför tror du att det är så här
idag att alla barn inte går i grundskola?
– Jag tror det är vissa som inte tror att det är
så viktigt för alla barn att gå i skolan.
Fråga 3. Varför är det inte obligatoriskt
att gå i skolan i andra länder tror du?
– Det är kanske så att andra länder har
andra lagar och systemet fungerar på ett
annat sätt.

Rågsveds grundskola 6A

Man ska känna sig trygg
och varm där man bor
I vissa länder så kostar det för att gå i skolan men
om alla skolor blev gratis så kan alla barn gå i skolan
om man har en bra utbildning så kan man skaffa sig
ett jobb. Med genom att man får pengar då har man
råd med vård och bostad. man ska inte behöva vara
sjuk utan att få hjälp. Man ska inte behöva bo ute på
gatorna utan pengar, vård och bostad det finns jätte
många flyktingar runt omkring världen som flyr från
länder som krigar många föräldrar skickar iväg sina
barn för att dem ska få hjälp och ska slippa var med
i kriget. men det är inte alla som får hjälp med att få
ett hem eller rätt vård och pengar för att över leva
dem flesta hamnar ute på gatorna och ber om mat
dem kanske är hungriga i två, tre dagar innan dem
får mat det finns många människor i världen som inte
lever ett rättvist liv vi måste ändar på det om man
behöver hjälp så ska man få det på engång man ska
inte behöva vänta ett år inte ens två sekunder man
ska få hjälp nu. Länder måste hjälpas åt med att
sammabeta med varandra man ska kunna komma
överens om hur man ska dela gränserna lika och
rättvisa så att det blir lika man ska inte behöva kriga
med varandra för att få det gjort för att det gör bara
konflikten värre börja använda ord istället att kriga.

Bandhagens Skola 5B
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Mål 5 innebär att uppnå jämlikhet och
stärka alla kvinnor och flickors rätt att
bestämma över sig själva.
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Jömställdhet

Samarbete
Vi måste få slut på krig för att börja samarbeta för
att nå dom globala målen. Och börja få fred med
andra människor. Det ska också vara ingen rasism,
ingen diktatur, ingen kränkning och inget bråk. Jag
tycker att man ska behandla andra som man vill bli
behandlad.
Vi ska få slut på kriget genom att försöka separera länderna och prata med landets ledare till exempel
president, kung eller drottning och sedan försöker vi
komma överens om länderna och sen börja vi samarbetar. Vi lägger till nya regler om rasism till exempel
det är olaglig att kränka någon. Sedan återställer
vi ekonomin genom att alla tjejer och killar får lika
mycket i lön i varenda jobb som finns.

Bandhagens Skola 5B

Alla ska ha rätt till
lika levnadsvillkor.
En sak som är smart är att alla ska ha rätt till lika
levnadsvillkor. För det är orättvist alla inte har lika
levnadsvillkor för om alla människor har lika levnadsvillkor så är ju det orättvist och dumt för då är ju alla
inte lika mycket värda till ett bra levnadsvillkor.

Bandhagens Skola 5B

Vägen mot målen
Jag tänker att om jämställdhet prioriteras så kan det samtidigt
lösa flera andra av de globala målen. Till exempel utbildning,
att alla ska kunna få gå i skolan, är ett problem som ofta
hänger ihop med jämställdhet. Som du kanske vet är det
vanligt i vissa länder att endast den manliga individen av
syskonen får gå i skolan, att bara de rikare familjerna har råd
med utbildning etc. Detta kan nog delvis lösas om man väljer
att sikta på jämställdhet. Andra exempel som jämställdhet
delvis kan lösa är god hälsa och fattigdom.

Bandhagens Skola 5B
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Jämställdhet

Jämlikhet
Olika människor har olika möjligheter och så ska det
inte vara. Jämlikhet är viktigt för att ett samhälle ska
fungera rätt. Ideologiskt sett så kan jämlikhet betyda
många olika saker. Enligt liberalismen så är jämlikhet
rätten till egen och fri utveckling. Men enligt socialismen så är jämlikhet rätten till materiella saker och
rätten till allas lika möjligheter. Det kan även vara
ekonomisk jämlikhet mellan de olika samhällsklasserna. Jag som många andra tror att om vi löser problemet med jämlikhet så kommer många av de andra
globala problemen att bli enklare att lösa. Eftersom
att vårt samhället inte är fullständigt jämlikt så är det
många som inte har samma möjligheter som andra
på grund av deras hudfärg, sexuella läggning, kön
eller religion. Så om vi inte löser detta problem så
kommer vårt samhälle att långsamt att gå sönder.

Bandhagens Skola 5B

Jämställdhet åt alla

Jämställninghet
Jämställninghet betyder att alla är lika värda. Vi
människor måste kämpa för att ta bort rasismen i vår
värld. Och alla i världen har rätt att gå till skolan. År
1979 fick Sverige sin först jämställdhetslag. Just nu
är vårat samhälle inte jämställt men det finns planer
för att ändra på det. I Sverige är det olagligt att behandla någon sämre på grund av kön eller rasismen.
Vi människor måste säga ifrån.
Cordobaskolan 5A

Jämställdhet betyder att alla kvinnor och
män ska samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter inom alla områden i livet. Att
arbeta för ökad jämställdhet är att arbeta för
att alla människor ska kunna forma sina liv
som individer, utan att våra föreställningar
ska begränsar oss. Jämställdhet handlar inte
bara om jämn könsfördelning utan också om
att uppmärksamma olika attityder, normer
och värderingar som påverkar livsvillkoren
för människor i samhällets alla områd. En
människas möjligheter i livet påverkas också
av vilken grupp man tillhör och var i landet
man bor. Det är viktigt att olika grupper kan
samarbeta för att motverka ojämlikhet och
skapa förutsättningar för olika grupper.
Cordobaskolan 5A
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Jömställdhet

Undersökning
om jämställdhet
I årskurs 4 på Gubbängsskolan har jag
frågat killar och tjejer vad de leker på rasten
och vilka spel de spelar. Jag ville se om det
var någon skillnad och det var det.

jämställdhet
Jag tycker att det ska vara lika i världen mellan
människor. alla män och kvinnor ska få ha det lika
bra. Alla tror att männen är bättre för att dom är starkare och för att det föds fler pojkar än flickor.
Det finns många män/pojkar som kränker tjejer/
kvinnor i skolor och utanför skolor. Många slutar sina
skolor och sina jobb för att det finns många som
kränker varandra.
förslag
Jag tycker att det ska finnas mer frökna i skolor och
att det borde finnas en regel som säger att alla som
kränker någon mer en 3 gånger bodde kastas ut. Det
borde också finnas gym för bara kvinnor och tjejer så
att det inte finns killar som tittar på tjejer och kränker
tjejer.
Cordobaskolan 5B

Jag har frågat vad för spel alla spelar och
vad men gör på rasten och det gick bra.
Det var 6 killar som spelade Fortnite och
det var 1 kille som spelade Minekraft och
2 som spelade FIFA. Det var ingen tjej som
spelade dessa spel.
Det var 3 tjejer och 2 killar som spelade Roblox. Det var fler killar som spelade dataspel.
På rasten var det 9 killar som spelade fotboll
och 4 tjejer. Det var 1 kille som gick runt
och 2 tjejer och 2 tjejer som körde Gagaboll.
Jag märkte att killar och tjejer gör olika saker
på rasten och de spelar också olika slags
spel på dator.
Gubbängsskolan 4A

Jämställdhet
Jämställdhet
Alla är lika värda! Du ska behandla andra
som du själv vill bli Vi ska respektera alla
runt omkring oss och vara snälla. Man får
inte reta någon på grund av utseende eller
nått annat får det är gud som har skapat
oss allihop. Vi är lika men på så många sätt
olika! Lagen måste tillämpas lika på alla
människor.
Cordobaskolan 5B
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Jämställdhet är när män och kvinnor
har lika rätt till allt. Alla ska få lika lön.
Alla ska få lika rätt till att vara med sina
barn om man är skilda. Alla ska få en
pension som man kan leva på.
I vissa länder blir tjejer bortgifta med äldre män. Dom
borde få gifta sig med någon som som gillar/vill gifta
sig med. Man kan också bli sämre behandlad beroende på sitt kön. Förut fick bara män rösta. Vi måste
ändra på det här!!!
Gubbängsskolan 4A

Jämställdhet

Jämställdhet mellan oss
Jämställdhet är någonting viktigt som
har blivit bättre genom åren men det
finns fortfarande kvar eftersom alla inte
är jämställda *•*
Jämställdhet är någonting man ständigt behöver jobba med, det kommer liksom aldrig finnas en värld helt
utan rasism (det vi jobbar med är jämställdhet mellan
svarta och vita som rasism) Vi kommer nu berätta
mer om detta.

Alla Människor Är Lika Värda
Alla människor har rätt till att gå i skola. Det är inte
rättvist att vissa får gå i skola och inte andra får gå i
skola. Det är viktigt att bli respekterad för vem man
är.
•F
 ör det första måste barn gå i skola för att kunna
lära sig saker och skaffa vänner.
•F
 ör det andra så ska man inte reta någon för hens
sexuella läggning. Man ska respektera alla personer oavsett vilken hudfärg man har.
•F
 ör det tredje så har alla rätt till att ha tak över huvudet och inte frysa under dagarna eller nätterna.
Alla har även rätt till att äta och inte vara hungrig.
Nu kanske du tänker att alla det inte skulle gå att
göra så att alla barn ska gå i skola men man kan göra
så att majoriteten kan gå i skola. Vissa tror också att
alla går i skola men det finns också länder där bara
killar går i skola och det är inte rättvist. Vissa tycker
att smink bara är för tjejer men det är inte så. Samma
sak med kläder, det finns varken tjej eller kill kläder.
Man ska respektera alla för vem de är.
Låt alla barn gå i skolan!
Låt alla vara den de vill vara!

Rasism är då enkelt sagt att vissa tycker att svarta är
mindre värda än vita men detta är inte sant. Alla är
ju lika mycket värda men det finns såklart vissa som
inte tycker det. Det som många rasister tycker är att
svarta/bruna, alltså folk med mörk hud är mindre
värda.
Rasism är INTE okej. Det är inte rättvist att vissa behandlas sämre än andra och speciellt inte på grund
av sin hudfärg!
Det som folk utsätts för är våld, glåpord, brev med
olika nedtryckande ord och kränkande kommentarer ,
mobbning osv bara för deras hudfärg.
Det som är väldigt allvarligt är att förut så fick inte
svarta åka på samma bus eller tunnelbana, inte ens
bänkar fick de sitta på om vita var där…
Det vi vill är att stoppa allt detta men vi har en sådan
stor jord. Vi kan inte göra det ensamma så därför
behöver vi hjälp. ALLA behöver hjälpa till och få bort
rasismen.
Så det som gör rasismen och jämställdheten
mellan svarta och vita är att det är ett sådant viktigt
mål inom mänskligheten.
Och de mänskliga rättigheterna.
Gubbängsskolan 4A

Gärdmosseskolan 4A
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Jämställdhet
De globala målen jag skriver om är jämställhet den
är ett av de viktigaste målen som finns i vår värld och
det är mycket att jobba på. Vi i Sverige har gått mycket fram med arbetet med jämställdhet men vi är inte i
mål än. Fortfarande får inte kvinnor och män samma
lön om samma jobb. Många kvinnor får fortfarande
inte helt välja vem de ska vara med och med vem de
ska gifta sig med. Kvinnor och flickor blir fortfarande
utsatta för sexuella övergrep.
Kvinnor och män i Sverige har nästan samma
rättigheter män i andra länder är det annorlunda UN
Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar
23 % mindre än män. Jag tycker att det inte är okej
att kvinnor ska ha mindre lön än män. T.ex. en kvinna
kan jobba som en läkare men hon gör samma jobb
som en man men hon ändå får mindre lön. Hon förtjänar mer än vad hon får för lön.
Barnäktenskapen i världen minskar långsamt,
men enligt UNICEF gifts 12 miljoner flickor fortfarande bort före sin 18-årsdag – varje år. Varför ska en
tjej som är 14 gifta sig med ett äldre man när hon
kan gå till skolan, få rätt utbildning och bli något som
hon vill göra. Istället att hon ska vara med en person
som hon inte gillar. Den personen som hon har gift
sig med kanske misshandlar henne eller våldtar
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henne jag tycker att han gör det för att han tror om
han är gift med henne så kan han göra vad han vill
med henne.
200 miljoner kvinnor och flickor i världen har
utsatts för könsstympning. Detta är dåligt för barn för
det första, men också alla andra som blir utsatta för
detta. Det är dåligt för flickornas kropp och det kan
skapa stora problem i din kropp.
Ett kvinna/flicka borde ha sin egen rätt över sin
kropp och hon ska besttema vad hon ska göra med
den. Om en kvinna vill göra abort så får hon göra det.
Det är hennes kropp och det borde vara hennes val.
Många kvinnor blir också utsatta för sexuella
övergrepp. En kvinna/flicka ska inte behöva bli utsatt
för sådana saker. En miljon människor känner att ta
självmord pga. över. De orkar inte med sitt liv. Jag tror
inte heller att du hade orkat med det om det hade
hänt dig.
Alla i denna värld är lika värda och alla ska
respektera varandra. Ingen ska bli mobbad för sin
hudfärg, sin religion, det land man kommer ifrån, det
språk man pratar, om hen är rik eller fattig, vilken kön
man har ska inte häller spela nån roll.
Rågsveds grundskola 6A

Jämställdhet

Jämställdhet
Jag tycker att det är en självklarhet att en kvinna ska
behandlas på samma sätt som en man.
Utrota diskriminering av kvinnor och flickor. Tycker
du att det är rätt att män har mer makt i vårt samhälle? Att det är rätt att behandla kvinnor/tjejer annorlunda än män/pojkar. Ifall du tycker de borde du nog
ändra kvinnosyn för vi kvinnor är mer än ett verktyg,
vi kan spela fotboll vi kan spela alla sporter som ni
killar kan vi kan bli doktorer vi kan bli soldater och
militärer. Tycker du din mamma ska behandlas sämre
för att hon är kvinna? Tycker du de rätt en kvinna
ska behandlas som en sexleksak? Ifall du tycker det
är fel säg till dem i din närhet som kanske har en fel
kvinnosyn att det inte är rätt och att kvinnor inte har
samma rätt i vår värld som män så kan vi försöka
ändra på de.
Lika rätt till ekonomiska resurser
Just nu ser man att män tjänar mer än vad kvinnor
men varför är det så? Majoriteten tror att det beror
på att killar ser lite starkare ut det kanske är så men
män kanske har styrka men de flesta kvinnor är mentalt starka. Nu kanske du tänker men om kvinnor får
högre lön än män så kommer det ju inte finnas någon
jämlikhet, och det vill vi inte vi vill att kvinnor ska
känna lika mycket lön som en man. Men ifall manen
eller kvinnan jobbar mindre är de en självklarhet att
dem får mindre lön.

Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning
Några unga tjejer nuförtiden skickas till deras
hemland av föräldrarna för tvångsäktenskap, vilket
jag tycker är fel en flicka på 12–17 ska inte behöva
gifta sig med en person dem inte vill. Hur skulle de
kännas för dig om du blev tvungen att gifta dig med
en person du inte känner eller ens vill gifta sig med?
Du kanske tänker att vi borde tänka från föräldrarnas
perspektiv och hur dem tänker dem kanske inta har
råd med barn, men det är oavsett fel att gifta bort sin
dotter med någon som dotter själv inte bestämmer.
Eller könsstympning tänk dig att en liten flicka plågas
så mycket så att man skär av en del av könsorganet
och syr ihop kvinnans könsorgan efter könsstympning
påverkar en kvinna så mycket så att dem får svårare
att föda barn, det är smärtsamt när kvinnan har sex,
vid kvinnans mens blir smärtsamt. Tycker du att det
är rätt att 4,6 miljoner barn från 4–14 år könsstympas och oftast är redskapet en smutsig kniv ett
gammalt rakblad eller en glasskärva, och oftast leder
könsstympning till död.
Behandla kvinnor och flickor rätt. Och berätta för
dina nära så kan du hjälpa oss med en hållbarutveckling till Agenda 2030.

Rågsveds grundskola 6A

Jämställdhet
Jämställdhet leder till en hållbar och fredlig
utveckling. Jämställdhet motverkar våld
och diskriminering. Det är globala målen
nummer fem.
Gubbängsskolan 4B
Gubbängsskolan 4A
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Minska ojämlikheten
Jag anser att minskad ojämlikhet är viktigt för att en
del av befolkningen i världen inte får rösta för det de
tror på eller på grund av sin sexualitet eller för andra
orsaker. Jag tycker också att flickor ska få kunna gå
till skolan istället för att sitta hemma och ta hand om
sina yngre syskon.
Jag tycker att det är bra att minska ojämlikhet
för att få ett jämställt samhälle och inte ett samhälle
som utvecklas långsamt som konservativa människor
vill. Kvinnor eller personer med funktionsnedsättningar eller annan hudfärg, kan få en bättre ekonomi och
vara med på olika val inom politiken. Det gör att vi
kan bli klara med andra globala mål som till exempel
mål åtta, det om anständiga arbetsvillkor.
Dessutom, om ojämlikheten minskar så kommer
mobbningen och diskriminering i skolor och jobb
också att minska. Då kan de som hade problem med
att skaffa jobb skaffa ett arbete och kunna öka på tillväxten inom ekonomin. Och då kommer 50 000 barn
inte behöva tänka på att ta självmord, som tyvärr är
verkligheten just nu i världen.
Av ett konservativt samhälle kan vi inte komma
fram till något bra som gör så att flickor inte får gå
till skolan. Familjen kommer få mindre inkomst för
att föräldrarna inte samarbetar om att ta hand om
barnen och att jobba för att kvinnan måste vara en
hemmafru. Och det kan leda att familjen inte kan
betala hyran för huset, och då kommer de bli utkastade från sitt hus. Och då kan det hända att de gifter
bort sina barn för att få pengar och inte behöva slösa
pengar på de. Hur skulle du känna dig om du skulle
behöva sälja ditt eget barn?
Sist men inte minst anser jag att ett konservativt
samhälle kan leda till konsekvenser som kan leda
till att kvinnor inte får ha på sig vad de vill, dessutom
kommer personer som är religiösa och andra person
påverkas på ett negativt sätt. Som tillexempel att folk
med vissa svårigheter kommer dödas på grund av
deras utseende. Folk kommer dödas för på grund av
sin religion eller hudfärg, barn kommer säljas bort
för pengar. Och allt händer på grund av att samhället
är ojämlikt och därför anser jag att vi borde minska
ojämlikhet.
Rågsveds grundskola 6A
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Alla är lika värda
Vi tycker att det är orättvist att människor jämför om
man är tjej eller kille, om man är mörkhyad eller inte.
•F
 ör det första så har alla rätt till att få utbildning,
oavsett vilket land man kommer ifrån.
•F
 ör det andra: man ska inte bry sig om vilken religion man har.
•F
 ör det tredje: man ska inte kränka någon om vilket
kön man har.
Nu kanske ni inte tänker likadant. Ni kanske tycker
att Stefan Löfven är en viktigare person än de andra.
Vår uppmaning: ”Visa mer respekt mot andra!” “Man
dömer inte på hur någon ser ut eller vilket land man
är född i!” “Bry er inte bara om pengar, bry er också
om människor och naturen.”
Det skulle bli bättre om alla visar respekt mot
varandra, oavsett vilken hudfärg, vilket kön man har,
om man åker i en rullstol eller inte.
Gärdmosseskolan 4A

Jämställdhet

”Ingen ska bli dåligt behandlad”
I olika delar av världen blir vissa orättvist behandlade på grund av t.ex. hudfärg, vart man bor,
vilket symptom/funktionsnedsättning man har
eller hur rik eller fattig man är. I vissa länder så
gifter föräldrar bort sina barn, framför allt flickor
för att de ska spendera mindre pengar på att
köpa mat och ta hand om de.
– Det är konstigt att behandla andra orättvist,
tycker S i åk 6 på Rågsveds Grundskola. Det håller även hennes klasskompisar M och E med om.
– Alla ska behandlas lika, annars är det taskigt,
tycker E.
– Ingen ska bli dålig behandlad, säger M.
I Sverige så ser det ganska bra ut eftersom det
finns lagar om jämställdhet som säger att män
och kvinnor ska behandlas lika i fråga om arbete,
anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet
i arbetslivet). Den här lagen finns inte i de flesta

länder, därför så är män och kvinnor inte lika
behandlade. Vissa män ser ner på kvinnor och
tycker att de ska stanna hemma och ta hand om
barnen, tvätten och laga mat.
– I vissa delar av världen så tycker män att kvinnor är svaga och inte kan göra något förutom att
vara hemma och vara hemmafruar, säger S.
– Jag tror att män liksom försökt att ta över,
säger G i åk 6 på Rågsveds Grundskola.
Är det här rättvist?
– Nej, några kvinnor blir diskriminerade, säger M.
– Det är bättre att människor behandlas lika,
säger G.
Alla ska bli lika mycket behandlad både kvinnor
och män ska inte anses mindre värda än män
utan lika mycket värda. Att känna sig mindre värd
kan också hända i samhället man kanske inte får
handla något dyrbart för att man är en kvinna.

Rågsveds grundskola 6A
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Ingen fattigdom

46

n
e
tt
a
v
t
n
Re
& sanitet
Mål 6 innebär att se till så att alla har
tillgång till säkert och rent vatten.

47

Rent vatten & sanitet

Rent vatten och sanitet för alla
Vi behöver rent vatten för alla människor och alla
behöver må bra i samhället. Tusentals barn dör varje
dag på grund av smutsvatten och det hotar samhället. Man kan få jätte många sjukdomar t.ex feber eller
virus. Vi har vatten i havet också så vi måste ta hand
om våra havar och inte fiska så mycket. Vi måste låta
fiskarna leva fritt. Och man ska inte slösa vattnet. T.
ex om du inte har en tvättmaskin så om du tvättar så
ska du inte låta vattnet stå och rinna. Vi kan bygga
några vattenbrunnar på några platser så att när alla
fattiga blir törstiga så kan de direkt dricka vattnet

från vattenbrunnen. Vatten är så viktig så om vi inte
hade vatten skulle vi ha varit döda. Så därför måste
man tänka på att inte slösa på vattnet. Vi behöver
vatten för att duscha, dricka, simma och massa
annat. Med hjälp av vatten så kan växterna växa och
vi får frukt. Vi behöver vattnet till toaletten för duscha,
tvätta händerna och spola på toan. Och det är därför
vi måste ta hand om våra fina vatten så kom ihåg att
inte slösa i onödan och att inte smutsa ner det.
Cordobaskolan 5A

Rena vattnet!
Vad kan Sverige göra för att hjälpa fattiga länder att få
rent vatten?
Alla ska ha rent dricksvatten och alla ska kunna gå på
toaletten.
Vi måste skydda och återställa vattenrelaterade
ekosystem.
Människor i utsatta områden kommer inte överleva
om dom inte får vatten nu!
Gubbängsskolan 4A
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Rent vatten & sanitet

Rent vatten
Hur får vi vatten i Stockholm? Jo,
det kommer från sjön Mälaren.
Sjövatten sugs upp från Mälaren och renas
i ett vattenverk.
Vattnet kontrolleras noga. Och vattentornet ger vattnet skjuts fram till din kran.
Visste du att vi dricker samma vatten som
dinosaurierna? Och samma vatten kommer
dina barnbarn att dricka.
Vattenverk

Gubbängsskolan 4B

Vatten och sanitet
Vatten är viktigt för att man ska kunna dricka och
tvätta sig, 4,5 miljarder människor saknar vatten och
sanitet. 673 miljoner människor uträttar sina behov
utomhus. Varje år dör 800 barn under fem år på
grund av: brist på toaletter, vatten och dåligt kunskap
av hygien.
Gubbängsskolan 4B

RENT VATTEN FÖR ALLA
Om varje land har ett vattenreningssystem så får
alla rent vatten och flera familjer behöver inte vara
törstiga. Flera familjer har dött för att de inte haft råd
med vatten. Runt i Sverige har vi kranar utomhus som
man kan dricka när man är törstig. Varje dag dör 15
000 barn under fem år i världen. Nästan hälften dör
redan under sin första månad i livet. Länder bråkar
om vatten. De bråkar för det mesta om vem som ska
ha gratis vatten och sen kommenterar andra och
säger då får vi inte pengar. Det finns flera miljarder
som lever utan att dricka och de har rätt att kunna
dricka vatten.
Cordobaskolan 5A
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Mål 13 innebär att bekämpa
klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
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Bekämpa klimatförändringarna

klimat
jämställdighet
sluta slänga plast och trålandet
överfiske man kan ha tygpåsar
mycket bättre för miljön. Man kan
sluta slänga plast för klimatet fiskar
dör. Tygpåsar är bättre för att det är väldigt många
som kastar plastpåsar i hav och sjöar. Och det är
sämre för fiskarna för dom tål inte plast. Temperaturen på jorden har ökats med ungefär 1 grad på grund
av människan. Klimatförändring krävs. jämställdighet
alla är lika värda oavsett religion hudfärg eller nått
personligt oavsett om den e rik eller extremt fattig så
är alla lika värda.
Bandhagens skola 5B
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En skillnad för miljön
Jag tycker själv att folk borde åka tillexempel mer
elbilar, cyklar osv, istället för tillexempel bil och andra
fordon som släpper ut mycket koldioxid. Det är
också dåligt att åka bilar osv för att man får sämre
kondition. Om man ser skräp eller något annat som
inte ska vara på marken så kan man vara snäll och
ta upp det, det skadar inte att göra något bra! Om vi
fortsätter att kasta skräp vart som helst så kommer
jorden kanske gå under. Så avslutningsvis så vill jag
att folk tänker mer på miljön så att man kanske kan
leva ett längre liv.
Bandhagens skola 5B

Klimat

Bekämpa Klimat
förändringarna

Idag så är världen väldigt uppvärmd och nu under
den här vintern har det varit väldigt lite snö. För att
få det bättre så måste göra något. Vi kan lägga mer
pengar till städgrejor och sånt. Vi kan åka mindre flygplan och bara köpa det vi behöver. Vi ska helt enkelt
resa mindre. Vi kan också stänga av lamporna där du
inte är. Vi behöver inte dra ut på duschandet. Vi kan
spela brädspel istället för att titta på skärmar för att
inte elen ska slösas. Vi kan återanvända plastpåsar
att handla med, eller handla med tygpåsar.
Bandhagens skola 5B

För att bekämpa klimatförändringarna så
skulle man t.ex. kunna sortera sitt skräp (ha
olika papperskorgar för olika material). Man
ska inte slänga skräp i naturen/utomhus
eller i vattnet (hav/sjöar). Man kan också
sluta köpa saker som man egentligen inte
behöver för att de flesta sakerna är importerade från andra länder som har behövt
komma hit genom flygplan, bilar mm.
Bandhagens skola 5B

Bekämpa klimatförändringarna

Flygplans förbättring
och andra idéer på miljö
förbättring
1. Vi skulle kunna skapa elektiska flygplan istället
för bensin flygg plan det skulle förminska klimat
utsläppet och det skulle låta mindre.
2. Ett till förslag på klimat förbättring är att 2 dagar
i veckan har vi bil fria dagar. Eller så kan vi ändra
alla bilar till elektriska bilar.
3. Vi kan även skapa en lag som säger att om man
slänger skräp så får man böter på ca 50000 kr
då skulle definitivt ingen slänga skräp. Men nu
tänker ni kanske: hur ska vi vetta vem som slängde
skräp. Jo vi ska ha kameror överallt. Det kanske
är ganska miljö krävande men alla Kameror ska
vara drivna av vindkraftverk. Och Vindkraftverken
kanske kostar mycket men vi måste Lägga ner mer
pengar på vindkraftverk/miljön.
Bandhagens skola 5B

klimat
idag ser världen ut fattig grå. Att hämta gamla gjorden tillbaka kan man minska bil åka typ. Man får åka
bil på bara vardagar. Och vi flyger för mycket. Vi åker
flygplan 1 en gång varje månad. Vi måste minska
göra ny mobiler Electronic saker. Och minska slänga
skräp. Vi behöver mer djur farm och odla grön saker
och Odla träder.
Bandhagens skola 5B

klimat
Klimat är viktig för natur. Om vi slänger plast i vatten
då är det väldigt dåligt för natur om vi slänger inte
lika mycket plast så vatten blir renare och mindre
människor ska bli sjuk. Minska plast eller göra dyrare
plast påsar eller nåt annat. Gör bara papper påsar.
Bandhagens skola 5B
Cordobaskolan 5B
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Matsvinn

Växthusgaser

Vi intervjuade Nicklas i Gubbängsskolan skolkök.
Vi frågade några frågor om matsvinn.

I denna artikel undersöker A, 11 år och N, 10 år hur
vi kan bidra till att minska utsläppen. De har också
gjort en undersökning om hur människor i allmänheten kan bidra.

Hur mycket mat slängs i månaden?
– 300–350 kg
Vilka slänger mest mat lågstadiet, mellanstadiet,
högstadiet?
– Högstadiet
När kastas det som mest mat?
– När det är favoritmat t.e.x kebab
Hur mycket maten i ca ett år?
– Budget 2 miljoner 10–11 kr per person.
Är det någon i köket som är vegetarian?
– Nej
Slängs det mest potatis ris eller pasta?
– Potatis
Hur mycket pengar slösar vi bort när vi slänger
mat?
– 10–20 procent av års budgeten i soptunnan.

Vi intervjuade tjugo personer. Svaren var olika men
ända likartade. Majoriteten minskar utsläppen genom
att åka mindre bil. Personerna vi intervjuade var både
vuxna och barn runt 10–60 år. Alternativen mänskligheten kunde välja på var sopsortering, åka mindre
kommunalt , minska online köpen ,tänka på matsvinnet, spara på elen & äta mer vegetariskt!
En av klimatets förebilder är Greta Thunberg
A och N har forskat mycket om henne och kommit
fram till att hon hjälper klimatet i första hand. Hon
har försökt att minska utsläppen genom att tex åka
segelbåt till USA istället för att flyga. Hon har också
försökt att få politikerna att förstå att klimatet är i
behov av hjälp nu!

Hur många jobbar i köket?
– 4,75
Hur bestämmer ni vad vi ska äta?
– Adam och Nicklas pratar tillsammans med direktiv
uppifrån. Det ska vara kött en gång i veckan. Minst en
gång fisk och kyckling och minst en gång vegetarisk.
Hur vet ni hur mycket mat ni ska laga
– beräknar hur många elever och hur det var förgående dag.
Hur många vegetarianer i procent finns det
i skolan
– 10–20 %
Hur lång tid tar det att laga maten
–Vi börjar laga maten kl sju och halv elva är de klara.
Gubbängsskolan 4A
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Detta diagrammet visar resultatet av vår undersökning. Hur människor i allmänheten minskar utsläppen. I vår undersökning sa de flesta att de minskar
växthusgaserna genom att åka mindre bil. Men det
var däremot inte så många som tänker på att minska
online köpen. Så inte så många människor tänkte på
att lastbilar och flygplan färdas över hela världen bara
för att du ska få din nya tröja!
Gubbängsskolan 4A

Bekämpa klimatförändringarna

Några råd hur man
man minska klimat
förändringarna
• Man kan köpa begagnade kläder.
• Man kan undvika att åka bilar som går på
bensin.
• Man kan skaffa en elbil.
• Man kan äta vegetarisk mat.
• Man sorterar och återvinner.
Gubbängsskolan 4A

Alla kan göra skillnad
Vad kan vi göra åt klimatförändringarna? Vad beror det på? Här kommer
några snabba tips!
Vi måste bli bättre på att ta hand om vår jord. Största
orsaken till klimatförändringarna är människans
utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till
växthuseffekten.

Klimatförändringar
Klimatet förändras på ett dåligt sätt.
Klimatet blir varmare.
Isarna smälter
Naturen blir varmare och isarna smälter och vatten
nivån i haven höjs. Inom några år kommer många
byar nära vattnet att vara täckta av vatten.
Bränder
I Australien brinner det och djuren har ingen mat,
vatten eller någonstans att bo.
Växthuseffekten
Växthuseffekten är när olika saker som släpper ut
metangas TX: bilar och flygplan. Det blir för mycket
växthusgaser och klimatet blir varmare.
Gubbängsskolan 4B

Här kommer lite tips som du kan tänka på i vardagen:
•D
 et är allt för många som åker bil i onödan. En bil
släpper ut massor med avgaser. Istället kan du
cykla eller gå. T.ex kan du och dina vänner åka i en
och samma bil till träningen.
• Istället för att bada i ett badkar, kan du duscha. När
man badar används ca 150 liter och en dusch i 3
minuter motsvarar 36 liter. Men det betyder inte att
man aldrig får bada.
•S
 para energi! Byt till LED-lampor istället. När du går
ut ur rummet, släck lampan. Dra ut sladden ur det
du inte använder.
Man behöver inte vara känd för att göra skillnad. Som
Greta Thunberg. Hon var en helt vanlig flicka som
satte sig utanför rikstagen men en skylt. Nu är hon en
förebild får många.
Kom ihåg att alla kan göra skillnad!
Gubbängsskolan 4B
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Bekämpa klimat
förändringarna
Vi tycker att man ska rädda jorden genom att sluta
slänga skräp i jorden. Vi vill att man ska vara vegan
varannan månad. Vi tycker att man ska göra de här
sakerna för att då kan vi rädda jorden tillsammans!
Då kan vi fortsätta att vara på den här vackra jorden.
• För det första det är jättebra för alla att rädda
jorden.
• För det andra det är bra för jorden.
• För det tredje vi räddar jorden för att annars så
skulle jorden dö.

Sluta köra bil!
Jag tycker att bilar förstör för klimatet eftersom att
det finns så mycket annat att åka med till exempel
buss, båt, spårvagn, cyklar eller tåg.
•F
 ör det första när man kör bil så använder man
mycket bensin som är dåligt för jorden.
•F
 ör det andra riskerar isen smälta om man fortsätter köra bil!
•F
 ör det tredje blir det färre bilolyckor och färre
människor dör.
Nu kanske tänker du att det går snabbare och smidigare att köra bil men det blir sämre luft att andas i.
Sluta kör bil redan idag!
Gärdmosseskolan 4A

Nu tänker ni kanske att det inte skulle gå att rädda
jorden men det kan vi! Genom att inte skräpa, inte ta
sönder grenar och att ta hand om jorden!
Vi vill att man ska inte skräpa ner jorden och att
vi vill att man ska vara vegan varannan månad för att
då kan vi rädda jorden tillsammans. Gör så att vi kan
ta hand om jorden!
Gärdmosseskolan 4A

Klimatförändringar
Klimatet förändras på ett dåligt sätt.
Klimatet blir varmare.
Isarna smälter
Naturen blir varmare och isarna smälter och vattennivån i haven höjs. Inom några år kommer många byar
nära vattnet att vara täckta av vatten.
Bränder
I Australien brinner det och djuren har ingen mat,
vatten eller någonstans att bo.
Växthuseffekten
Växthuseffekten är när olika saker som släpper ut
metangas till exemepel bilar och flygplan. Det blir för
mycket växthusgaser och klimatet blir varmare.
Gubbängsskolan 4B
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Rädda världen!
Vi tycker att man ska plocka upp sitt skräp efter sig.
Det borde inte vara en 11 årings jobb att plocka upp
efter andras skräp! Varför ska man då plocka efter
sig?
•F
 ör det första: Det hjälper klimatet att bli bättre!
Tänk på en blomma som är väldigt ledsen och torr.
Men sen kommer solen som gör blomman stor, och
fin!
• För det andra: Du räddar oceanen! Tänk på alla djuren i haven som ser plastpåsar och tror det är mat
och äter det och sen sväljer det! Vi tycker synd om
t.ex. sköldpaddor. Sluta slänga papper och påsar i
sjön! #savetheturtles
•F
 ör det tredje: Vår is håller på att smälta. Tänk om
15 år hur varmt det kommer vara. Isen kommer ej
komma. Vi kommer inte ha någon snö mer. Inga
snögubbar eller snöänglar. Fast vi kan förändra
detta. Om du vet att du skräpar ner så kan du bara
plocka upp! Vi vill se en värld utan farliga utsläpp
eller en värld utan plast ute på stranden. Vi vet
aldrig när jorden ska ge upp.
När du har läst detta vill vi att du ska tänka hur du
kan hjälpa världen. Det finns många djur som behöver oss. Men vi behöver dem också! Rädda världen
så att du och ditt barn, om du har ett, kan leva och ha
ett väldigt bra liv.

Gärdmosseskolan 4A

Vad händer med
klimatet?
Klimatet förändras och det beror på vad du
gör. När vi människor kastar plast/skräp i
naturen så tar det flera år innan det bryts
ner eller så bryts det inte alls ner. Det kan
orsaka att djur dör eftersom de äter skräpet
och sedan blir sjuka. Noshörningen har levt
i 60 miljoner år och tidigare har det funnits
30 arter men nu finns det bara 5 arter kvar
och alla de fem arterna är hotade.
När avgaser släpps ut så hamnar de runt
jordens atmosfär, vilket leder till att temperaturen höjs. FN-ländernas mål är att temperaturen inte ska höjas mer än två grader. Att
temperaturen höjs drabbar också djuren i
Arktis eftersom att glaciärer smälter och då
höjs vattennivån, vilket gör att isbjörnarna
drunknar när de letar efter föda i havet.
Rågsveds grundskola 6A
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Hav & marina miljöer
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Mål 14 innebär att bevara och använda
haven och de marina resurserna på
ett hållbart sätt.
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Hav & marina miljöer

Sluta förstör havet!
De djur som lever i havet behöver skyddas. Varje år kastar folk 8
miljoner ton plast i havet. Vi människor måste sluta kasta skräp
i havet. Vi måste också sluta fiska för mycket för annars kommer
det inte finns kvar några fiskar i havet!
Folk som bor vid havet och inte har mat kan fiska och äta fisk.
Havet är viktigt för alla människor, men tre miljarder människor
behöver det havet ger bara för att överleva. Om vi inte slutar skräpa ner havet så kommer många människor att dö!
När havet blir smutsigt kan folk som badar där bli sjuka och
dö. Även många fiskar kan tro att skräpet är mat och sedan
bli sjuka eller dö när dem äter det. Det är inte bra för djur och
människor.
Många forskare tror att om man fortsätter kasta skräp så
kommer det snart vara mer skräp än fiskar i havet. Det är inte en
värld jag vill leva i. Vill du?
Rågsveds grundskola 6A
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Ingen fattigdom
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