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Tidningsskaparna
I Berättarministeriets skolprogram Tidningsskaparna får eleverna inblick i hur en journalistisk
process kan se ut och blir medskapare till en tidskrift. Programmet är ett ämnesöverskridande
arbete mellan svenska, SO (geografi) och NO (biologi). Eleverna lär sig om FN:s globala mål
samtidigt som de under arbetet lär sig om olika typer av texter, intervjuteknik och feedback.
Ni leder arbetet med stöd av denna lärarhandledning. När allt material är klart publiceras
elevernas texter och bilder i Berättarministeriets tidskrift och eleverna blir journalister på
riktigt. Avslutningsvis bjuds eleverna in till ett tidningssläpp på Berättarministeriet.

Berättarministeriet
Berättarministeriet driver utbildningscenter för barn och unga mellan 8–18 år. Syftet med
verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det
skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden
stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, offentliga och ideella sektorn. Läs mer om
oss på vår hemsida: www.berattarministeriet.se
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Lärarhandledning
Handledningen är ett stöd för er planering av de undervisningstillfällen som sker i
klassrummet. Övningarna bör anpassas till de arbetssätt och arbetsformer som utvecklar
eleverna på lämpligast sätt. Det är ni lärare som bäst kan avgöra detta utifrån erfarenheter
av den egna undervisningen. Antalet lektionstillfällen anpassar ni utifrån vad som passar
era elever. Vi rekommenderar er att starta arbetet så snart ni kan innan ert besök på
Berättarministeriet så att eleverna efter besöket kan fokusera på att skriva och hinna färdigställa
sina texter till utsatt deadline.
Tidningsskaparna syftar till att öka elevernas nyfikenhet för skrivande och utveckla språket
med olika texttyper, informationssökning och källkritik. Programmet syftar även till att öka
elevernas kunskaper kring människans beroende av och påverkan på naturen och hur val i
vardagen påverkar miljön. Temat för tidskriften är FN:s globala mål.
Programmet inleds med ett lektionstillfälle i svenska där ni läser upp Brev 1 från Redaktör
Schwartz. Därefter fördjupar ni er i de globala målen. Ni arbetar parallellt i svenska, geografi
och biologi under totalt fyra lektioner som fördelas mellan ämnena. Därefter besöker klassen
Berättarministeriet och spånar idéer för kommande tidskrift. Tillbaka i klassrummet inleds
programmets andra block där eleverna introduceras till journalistik och olika texttyper,
samtidigt som ni fortsätter fördjupa er inom de globala målen, hållbar utveckling, fotosyntes
och pollinering. Eleverna sammanställer sedan sina texter med hjälp av den kunskap de fått
inom de olika ämnena. Avslutningsvis bjuds ni in till Berättarministeriet för ett tidningssläpp.

Materialet består av:
Lärarhandledning, brev 1 och 2 från Redaktör Schwartz att öppna och läsa inför klassen, film
på USB-sticka, kopieringsunderlag, samt en inbjudan från medarbetarna att öppna och läsa upp
för klassen inför det avslutande besöket på Berättarministeriet.

Tips:
Det underlag med faktatexter som finns med i lärarhandledningen är tänkt att kompletteras
med de läromedel som ni redan använder er av i skolan.
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Lektionsöversikt
Block 1 – Svenska, geografi och biologi, ca 4 lektioner
Svenska
Programmet inleds med att läsa upp Brev 1 från Redaktör Schwartz i klassrummet. Ni samtalar
gemensamt kring brevet och uppdraget. (Brevet skickas till klassen).

Geografi
Ni fördjupar er i de globala målen 1–4 och tillhörande underlag för diskussion och samtal. Ni
kan med fördel gå djupare in på orsakerna till de globala målen och knyta an till det centrala
innehållet i ämnet.

Biologi
Ni fördjupar er i det globala målet 13 och tillhörande underlag för diskussion och samtal.
Ni kan med fördel gå djupare in på orsakerna de globala målen och knyta an till det centrala
innehållet i ämnet.

Första tillfället på Berättarministeriet
Vi återkopplar till brevet och uppdraget. Eleverna har i klassrummet fått kunskap om de globala
målen. Nästa steg är att spåna idéer för lösningar på problemen inför kommande tidskrift.

Block 2 – Svenska, geografi och biologi, ca 7 lektioner
Svenska
Genomgång av begreppen avsändare, mottagare, budskap och objektivitet samt vikten av
att ha ett källkritiskt förhållningssätt som mottagare av information. Eleverna får även en
introduktion till olika texttyper och arbetet med att skriva texter till tidskriften påbörjas.
Använd gärna det underlag till uppgifter i biologi och geografi som finns tillgängliga för att
skriva texter till tidskriften.

Geografi
Ni fortsätter att jobba med mål 1–4 och fördjupar er inom mål 5 och 6, samt hållbar utveckling,
genom att lyfta hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en
hållbar utveckling.

Biologi
Ni diskuterar människans påverkan på naturen och fördjupar er inom fotosyntes och
pollinering samt konsekvenser av detta.
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Block 3 – Svenska, geografi och biologi, ca 6 lektioner
Eleverna ska nu färdigställa sina texter som de skriver i svenska med hjälp den kunskap de får
i SO och NO. Ni jobbar parallellt i alla tre ämnena och ämneslärarna kan med fördel ta del
av elevernas texter för att säkerställa att eleverna använder sig av sina faktakunskaper på rätt
sätt. De slutgiltiga versionerna av elevernas texter skickas digitalt till Berättarministeriet för
publicering av tidskriften.

Final med tidningssläpp på Berättarministeriet
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Svenska

Lektionsöversikt
Lektion 1 – inleder programmet
Ni läser upp Brev 1 från Redaktör Schwartz och samtalar om brevet och uppdraget. (Brevet
skickas till klassen).
Därefter för ni ett textsamtal om vad brevet handlar om och du får gärna leda in eleverna i
att uppdraget kräver att de sätter sig in i vad de globala målen faktiskt innebär. Berätta att de
kommer att jobba med detta i NO (biologi) och SO (geografi).

Eleverna besöker Berättarministeriet
Lektion 2
Genomgång av begreppen avsändare, mottagare, budskap och objektivitet samt vikten av att
ha ett källkritiskt förhållningssätt som mottagare av information. Filmvisning av ”En dag på
redaktionen”.

Lektion 3
Eleverna får en introduktion till olika texttyper och arbetet med att skriva texter till tidskriften
påbörjas. Arbetet leds av dig som lärare. Använd gärna det underlag till uppgifter i biologi och
geografi som finns tillgängliga för att skriva texter till tidskriften.

Lektion 4
Eleverna ska nu färdigställa sina texter som de skriver i svenska med hjälp den kunskap de får
i SO och NO. Ni jobbar parallellt i alla tre ämnen och ämneslärarna kan med fördel ta del av
elevernas texter för att säkerställa att eleverna använder sig av sina faktakunskaper på rätt sätt.

Lektion 5–6
Ni fortsätter att jobba parallellt i alla tre ämnen. Eleverna skriver texter, går igenom det ni inte
har hunnit med och färdigställer sina texter.

Final med tidningssläpp på Berättarministeriet
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Centralt innehåll och kunskapskrav
Programmet utgår ifrån följande centralt innehåll och kunskapskrav 4–6 i ämnet svenska:

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att
urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud
samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
• Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form.
Hur man ger och tar emot respons på texter.
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp
av digitala verktyg.
• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser,
stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
• Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och
ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala:
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och sakprosatexter:
• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till
exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas
innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
• Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva
funktioner

Språkbruk:
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och
stödord.
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper
och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i
sociala medier och att skriva en faktatext.
• Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i
olika sammanhang.
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Informationssökning och källkritik:
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i
uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav svenska för betyget E i slutet av årskurs 6:
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak
fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss
säkerhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat
urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och
viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett
i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters
budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons
bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande
sätt.
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Lektion 1 – brev från Schwartz
Redaktör N. Schwartz på Berättarministeriets bokförlag har skickat ett brev till
klassen. I brevet presenteras problemet som bokförlaget behöver hjälp med och
klassen bjuds in till Berättarministeriet för ett redaktionsmöte. De ska få bli
journalister för nästa upplaga av bokförlagets tidskrift som ska handla om de
globala målen. Förbered uppläsningen genom att ta del av brevet på nästa sida.
Läs upp Brev 1 från Redaktör Schwartz som skickas till klassen och håll ett
textsamtal med eleverna. Lyft olika begrepp och fenomen som kan vara nya för
eleverna, till exempel:
• Vad gör FN? Vad är de globala målen?
• Vad gör en journalist? Vad är en tidskrift?
• Reflektera gemensamt över vad det är redaktören ber eleverna om hjälp med.
Vad är uppdraget?

Begrepp
Här finns även möjlighet att fördjupa sig i vad FN gör, vad de globala målen är
och varför de finns.
FN står för Förenta Nationerna. FN är en grupp av representanter från världens
länder som samlas för att prata och fatta beslut om saker som är viktiga för hela
mänskligheten.
De Globala Målen är en lista på 17 olika mål som FN har kommit överens om att
hela världen ska uppnå innan år 2030.
En tidskrift är som en tidning, fast den är oftast lite tjockare och kommer ut lite
mer sällan.
En journalist är en person som skriver artiklar och nyheter, till exempel i
tidningar. De kan skriva om olika saker som händer i världen. För en journalist är
det viktigt med fakta och att vara noga med att det som skrivs faktiskt stämmer.
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Hej barn, Kommer ni ihåg oss?
Vi kom i kontakt för en tid sedan på Berättarministeriets
bokförlag. Då hjälpte ni oss med att skriva en fantastisk
berättelse. Nu verkar det som att vi behöver er fantasi och er
hjälp igen.
Jag är ute och reser. Jag sitter på tåget ner till Genève i
Schweiz för att besöka en god gammal vän. Min vän är förvånansvärt
klok för att inte jobba med böcker. Min vän jobbar nämligen på
FN:s huvudkontor i Geneve. Vet ni vad FN är för någonting, barn?
FN är en förkortning för Förenta Nationerna. Man kan säga att FN
är grupp av världens olika länder som samlas för att prata och
besluta om saker som är viktiga för hela mänskligheten, och för
att göra världen lite bättre. Och på senaste tiden har jag fått
anledning att undersöka lite närmare vad min vän faktiskt jobbar
med.
Häromdagen anlände nämligen ett märkligt brev till bokförlaget.
Det innehöll ingen berättelse, så som brev till bokförlag
brukar göra, utan istället en hel drös med rapporter, foton,
tidningsartiklar och faktamaterial. Avsändaren kallade sig
för ”en engagerad världsmedborgare” och undrade om inte
Berättarministeriet skulle vara intresserad av att ge ut en bok
om de globala målen. Vet ni vad de globala målen är? Det är
en lång lista på problem som just FN har skrivit och som alla
världens länder kommit överens om att förändra tillsammans. Till
exempel att utrota den extrema fattigdomen och lösa klimatkrisen.
Först blev jag konfunderad. Berättarministeriet sysslar ju med
berättelser och fantasi, inte med fakta. Ett bokförlag är ett
bokförlag - ingen nyhetsredaktion.
Journalister brukar nämligen skriva om hur verkligheten ser ut med
hjälp av fakta. Författare kan förstås också skriva berättelser
om fattigdom och miljöförstöring, men då brukar texterna innehålla
en dos av fantasi, påhittade karaktärer, eller platser som
inte finns. Jag lade därför undan brevet från den engagerade
världsmedborgaren och tänkte att det inte hörde hemma på ett
bokförlag. Men så fort jag gjort det började det gnaga inom mig.
Det är ju så viktiga mål. Det är ju så viktigt att vi hittar
lösningar på världens problem. Barn, jag ska erkänna att jag
grubblade så länge att kaffet blev kallt.

Men så fick jag en tanke: för att hitta lösningar på världens
problem så behöver vi faktiskt en hel del fantasi. Kanske kan
bokförlaget ändå hjälpa till med denna utmaning. Och det är här ni
kommer in i bilden med er storslagna fantasi.
Ibland ger bokförlaget ut en tidskrift, det vill säga en sorts
tidning, fast den är lite tjockare och kommer ut mer sällan.
Kanske kan de globala målen vara temat för årets tidskrift? Skulle
ni, barn, vilja hjälpa bokförlaget och skriva ner era idéer och
tankar om de globala målen? Jag tror att ni skulle bli precis så
fantasifulla journalister som vi verkar behöva för att lära oss
mer om de globala målen och hitta nya lösningar inför de stora
utmaningarna som världen står inför.
Att sätta ord på saker man tar för givet, eller försöka ge
svar på stora frågor, är både modigt och viktigt. Nu har
Berättarministeriet en chans att stå till mänsklighetens
förfogande och sprida berättelser och idéer om hur vi kan nå de
globala målen. Kanske kan vi bidra till att sprida mer kunskap hos
dem som läser tidskriften?
Barn, om ni vill hjälpa oss med detta och bli journalister till
nästa upplaga av tidskriften – kom till Berättarministeriet för
ett redaktionsmöte där ni kan börja spåna idéer och tankar om de
globala målen och vad ni vill fylla årets tidskrift med.

På återhörande,

Redaktör N. Schwartz

Lektion 2 – efter besöket på Berättarministeriet
Filmvisning
Redaktören vill trycka en tidskrift om de globala målen. Inled lektionen med att
återigen påminna klassen om uppdraget de fick av redaktören. Därefter visar du
filmen du fått från oss för att väcka elevernas nyfikenhet inför uppdraget. I filmen
får eleverna se hur det ser ut på en tidningsredaktion och lyssna på journalister
som berättar om tidskrifters olika typer av innehåll.
Vidare går ni igenom begreppen avsändare, mottagare och budskap, samt
objektivitet och vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt som mottagare av
information. Kopieringsunderlag finns på nästa sida.
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Avsändare

Budskap

Mottagare

Källkritik
Vem är avsändaren?
Varför är källan gjord?
Finns informationen någon annanstans?
Är det information? Åsikt?
Vad är budskapet?
Finns informationen någon annanstans?

Lektion 3 – Introduktion till texttyper
Inled gärna lektionen med att återkoppla till uppdraget och samtala med eleverna
om vad de har lärt sig under NO- och SO- lektionerna. Berätta att ni under
lektionen ska gå igenom olika texttyper som journalister använder sig av.
Inför lektionen kan du leta fram exempel på en artikel, en insändare och ett
reportage. Visa för eleverna och läs gemensamt urklippen. Samtala om texternas
skillnader, likheter och innehåll. Ni kan även bläddra i en tidskrift för att lära er
mer om olika textgenrer. Välj ut och berätta om de textgenrer som du tror passar
dina elevers kunskapsnivå bäst. På så sätt jobbar du enligt cirkelmodellen.
Utifrån dessa textgenrer kan ni diskutera hur de olika genrerna skiljer sig åt
vad gäller upplägg, rubrik, bilder, citat, titel etc. Du kan med fördel välja att
lista centrala ord eller göra en tankekarta med centrala delar i en tidskrift
och skrivprocessen. Uppmuntra eleverna att ta egna anteckningar utifrån den
gemensamma tankekartan. Ni kan också bläddra i olika tidskrifter för att ge
eleverna en känsla för innehåll och olika texttyper. Lyft ämnesspecifika ord och
uppmärksamma eleverna om textens struktur och utformning. Eleverna kan
påbörja utkast till sina texter.
• Informationstexter: Nyhet, intervju och reportage
• Texter som väcker diskussion och innehåller åsikter: Recension,
argumenterande text och insändare

Skrivprocessen
Eleverna påbörjar sitt arbete som journalister. När det är dags för eleverna att
börja skriva egna texter till tidningen är det du som avgör om det sker individuellt
eller parvis. Under arbetets gång finns du som stöd. Eleverna kan intervjua
varandra eller annan personal på skolan. Uppmuntra elevernas fantasi!
Ge eleverna tid att reflektera innan de börjar skriva.
Du kan på förhand skapa elevgrupper och bestämma textgenre. Använd med
fördel uppgifterna på sida 64, och de faktatexter som finns tillgängliga för att
strukturera upp arbetet. Samarbeta mellan de tre ämnena för att stärka elevernas
kunskaper om de globala målen. Följ elevernas arbete och återkoppla under
arbetets gång, samt uppmuntra eleverna att skriva och skapa bilder. Påminn
eleverna om deras idéer på Berättarministeriet (post-it lapparna), samt de
diskussioner ni har haft om de globala målen före besöket. Kopieringsunderlag
finns på kommande sidor.
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Tips till journalisten
•

Vad vill du skriva för slags text? En artikel? En insändare?
Eller vill du kanske göra en illustration?

•

Fundera på vad din text ska innehålla. Dina egna åsikter? En
intervju? Information?

•

Om du skriver om en nyhet: berätta vad som har hänt och
hur det hände. När? Var? Vilka var där? Beskriv platsen och
personerna. Du kan också skriva om något som kommer att
hända eller som du vill ska hända.

•

Om du ritar en bild: vad vill du att bilden ska tala om för
läsaren?
Hur kan du rita så att budskapet kommer fram?

•
•

Om du skriver en insändare: tänk på att berätta varför du
tycker och tänker som du gör.

Textgenrer – mallar
Argumenterande text / insändare
1. Rubrik
Ska sammanfatta vad insändaren handlar om.
2. Åsikt och argument
Presentera din åsikt, t.ex.: ”Jag tycker att…”
Presentera argument (varför du tycker så):
För det första ... (argument 1)
För det andra… (argument 2)
För det tredje… (argument 3 – det starkaste argumentet)
3. Upprepa och uppmana
Upprepa din åsikt
Uppmana ”tyck/gör så”
4. Signatur
Ditt namn/alias
Tänk på:
Språket ska vara tydligt och förståeligt
Skrivregler (skiljetecken, styckeindelning)

Nyhetsartikel
1. Rubrik
Ska informera om vad artikeln handlar om och fånga läsarens intresse.
2. Ingress/inledning
Ska sammanfatta vad artikeln handlar om. Inledningen ska vara kort.
3. Brödtext
Här skriver du:
Vad har hänt?
När hände det?
Var hände det?
Vilka var där?
Tänk på:
Språket ska vara tydligt och förståeligt
Din text ska inte innehålla personliga åsikter, bara fakta
Skrivregler (skiljetecken, styckeindelning)

Reportage
1. Rubrik
Ska vara kort och intressant, locka läsaren och göra den nyfiken.
2. Ingress/inledning
Inledningen ska sammanfatta vad reportaget handlar om och få läsaren att
vilja läsa vidare. Ingressen ska vara kort, några meningar räcker.
3. Brödtext
Skriv texten i nutid (presens) t.ex.:
Jag kommer till parken och det är varmt och soligt.
• Miljöbeskrivning: Här ska du beskriva platsen du är på. Hur ser det ut? Vad
händer där? Vad har du för känsla av platsen?
• Fakta eller annan information om det du skriver om.
• Beskriv personen du intervjuar, t.ex. ålder, yrke, intressen.
• Ha med en del av det personen du intervjuat har sagt, markera det med
talstreck. T.ex.: – Jag vill bli journalist när jag blir stor.
4. Avslutning.
Knyt ihop slutet med början, t.ex. att du eller personen du intervjuar lämnar
platsen.
Tänk på:
Språket ska vara tydligt, beskrivande och förståeligt.

Lektion 4 – textbearbetning
Eleverna fortsätter sitt arbete med att skriva texter. På nästa sida följer ett brev
från redaktör Schwartz som är mycket nyfiken över hur processen går och skickar
en hälsning under arbetets gång. Ni kan läsa brevet för eleverna när ni har
kommit halvvägs i skrivprocessen. Skriv upp frågor, ord och begrepp som eleverna
uppmärksammar och återge händelser från brevet.
Exempel på centrala begrepp i brevet:
• Tidskrift
• Intervju
• Artikel
• Journalist
Om du vill fortsätta arbeta med texter för att öka elevernas förförståelse före
uppläsningen av brevet finns nedan några förslag på övningar:
•
•
•
•
•

Hitta en bra/dålig artikel och motivera gemensamt.
Gör korta intervjuer parvis och presentera för hela klassen.
Läs en nyhet i en tidning och omformulera rubriken/sätt en ny rubrik.
Analysera gemensamt en bild och samtala om bildens budskap.
Läs en nyhet och samtala om källkritik. Vem har skrivit texten? Hur har
journalisten fått informationen? Är det fakta eller åsikter i texten?
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Hej barn!
Jag föreställer mig att ni är i full gång med att skriva texter
till Berättarministeriets tidskrift. Tycker ni att det är ett
klurigt uppdrag? Jag tror inte det. Ni har så mycket fantasi att
det säkert bubblar tankar och texter ur er.
Skriver ni artiklar? Intervjuer eller reportage? Kanske en
insändare? Kanske en blandning? Jag är nyfiken och ser fram emot
att läsa dem oavsett form.
Själv har jag äntligen kommit fram till Schweiz. De globala målen
verkar vara en het potatis här i Genève. Min vän kan inte sluta
prata om dem och alldeles strax ska jag få besöka FN:s högkvarter
i Europa som ligger här i Genève. Där ägnar de hela dagar åt de
globala målen och jag är väldigt intresserad på vad de faktiskt
gör.
Jag hör av mig snart igen. Lycka till med arbetet!

På återhörande,

Redaktör N Schwartz

Lektion 5–6 textbearbetning och feedback
Eleverna bearbetar sina texter och skriver slutversion. Använd gärna uppgifterna
på sida 64 och samarbeta med SO- och NO-lärarna. På så sätt arbetar ni
ämnesövergripande och får en bra överblick av hur långt eleverna har kommit på
vägen.
När eleverna skrivit sina texter, alternativt kommit en bit på vägen, kan du ge
feedback antingen enskilt eller i helklass. Diskutera struktur, begrepp och ord. Ge
eleverna utrymme att ändra i texten efter egen genomläsning och slutligen skriva
en slutgiltig version. Eleverna kan själva skriva sina texter på dator. Samla in
elevernas texter och tala om att dessa kommer att skickas till redaktör Schwartz
för att tryckas i tidskriften.

Viktigt!
Skicka datorskrivna A4-sidor med elevernas samlade texter till oss via mejl innan
deadline. Vi vill ha alla elevers texter i ett och samma Word-dokument. Bifoga
bilder och foton och markera vilka texter bilderna hör till. Det är mycket viktigt
att eleverna fyller i namn, klass, skola, rubrik och vilket av de globala målen de
har valt att skriva om. Om vi inte har elevernas texter innan deadline kommer de
inte att komma med i tidskriften.
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Geografi

Lektionsöversikt
Lektion 1 – efter den inledande lektionen i svenska
Ni fördjupar er i de globala målen 1 och 2 samt tillhörande underlag för diskussion
och samtal. Ni kan med fördel gå in djupare på orsakerna till de globala målen och
knyta an till det centrala innehållet i ämnet.

Lektion 2
Ni fördjupar er i de globala målen 3 och 4 samt tillhörande underlag för diskussion
och samtal.

Eleverna besöker Berättarministeriet
Lektion 3
Fördjupning i det globala målet 5 – jämställdhet, med tillhörande underlag för
diskussion och samtal.

Lektion 4
Fördjupning i det globala målet 6 – Rent vatten och sanitet för alla samt hållbar
utveckling. Stäm gärna av med NO-läraren var eleverna ligger till i arbetet, då
tanken är att ni under SO-lektionen går igenom Mål 6 och fokuserar på sanitet
medan eleverna på NO-lektionen får lära sig mer om konsekvenserna av smutsigt
vatten och sjukdomar ur ett biologiskt perspektiv.

Lektion 5–6
Ni fortsätter att jobba parallellt i alla tre ämnen. Eleverna skriver texter, ni går
igenom det ni inte hunnit med och eleverna färdigställer sina texter. Ni kan med
fördel använda uppgifterna på sid 64.
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Centralt innehåll och kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och
till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika
levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på
hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
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Lektion 1 – efter den inledande lektionen i svenska
Eleverna har under svensklektionen blivit introducerade till uppdraget om att de
ska få skriva bidrag till en tidskrift om FN:s globala mål. Poängtera att eleverna
behöver kunskap om de globala målen för att kunna skriva så bra bidrag som
möjligt till tidskriften. Under det första lektionstillfället i geografi fördjupar ni er
i Mål 1 – Ingen fattigdom, och Mål 2 – Ingen hunger. Om ni har svårt att hinna
med allt underlag finns det tid under senare lektioner att ta vid där ni slutade.
Inled med att gemensamt läsa texten om respektive mål och förtydliga svåra
ord och begrepp. Använd diskussionsfrågorna och utgå ifrån samtalsmodellen.
Eleverna kan diskutera i helgrupp eller delas in i mindre grupper
Kopieringsunderlag finns på nästa sida.
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Mål 1 – Ingen fattigdom
Fattigdom kan mätas på olika sätt och handlar inte bara om pengar. Fattigdom
kan också betyda brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. I dag
lever cirka 1,3 miljarder människor i fattigdom och hälften av dessa är under 18
år. Ibland brukar man prata om extrem fattigdom. Då menar man människor som
lever på under 20 svenska kronor om dagen. Totalt i världen lever ungefär 736
miljoner människor i extrem fattigdom.
Det finns flera orsaker till fattigdom. Om ett land inte har demokrati och
människorna inte får uttrycka sina åsikter kan ledaren styra orättvist och
förvärra fattigdomen. Men fattigdom kan också bero på krig och konflikter, eller
om landet har mycket torka och brist på vatten – då blir det svårt att odla mat.
Barn är värst drabbade av fattigdom. Det är barn som drabbas hårdast när det
är ont om mat, eftersom de blir undernärda och då kan deras kroppar inte växa
ordentligt. I vissa länder kan fattigdom till och med göra barn undernärda redan
innan de föds. Det beror på att mamman inte fått tillräckligt med mat. Det finns
också länder där barn tvingas att jobba istället för att gå i skolan. Då arbetar de
ofta med farliga arbeten.
Fattigdomen har minskat under de senaste decennierna men dödar fortfarande
tusentals människor varje dag. Därför handlar mål 1 om att avskaffa all fattigdom
överallt och ge alla människor i världen en chans till ett tryggt och bra liv.

INGEN
FATTIGDOM

Gruppdiskussion
• Vad tänker ni när ni hör ordet fattigdom? Hur kan man vara fattig på andra
sätt än att man har lite pengar?
• Vad beror fattigdom på?
• Varför tror du att brist på frihet (att få vara kär i vem man vill eller säga vad
man vill) räknas som fattigdom?
• Vad får fattigdom för konsekvenser?
• Hur kan vi minska fattigdomen, både i Sverige och i världen?

Hälsa

Demokrati

Trygghet

Inflytande

Ingen fattigdom

Frihet

Utbildning

Vatten

Mat

Inflytande

Att kunna påverka något, om du har skapat,
ändrat eller inspirerat någon/något har du haft
inflytande

Förvärra

Att göra något sämre, göra något svårare

Drabbas av något

Att något dåligt händer en

Undernärd

Att kroppen fått för lite energi/mat

Konsekvens

Det som händer, resultatet, följden av något

Mål 2 - Ingen hunger
Mål 2 innebär att få slut på hunger och se till att alla har tillgång till hälsosam
och nyttig mat. I dag är hunger den främsta dödsorsaken i världen och ungefär
850 miljoner människor lever i hunger. Brist på mat påverkar människors
hälsa och samhällens möjlighet till utveckling. Det är också väldigt ojämlikt
fördelat hur mycket mat som finns i olika länder i världen. För att kunna
utrota hunger vill man göra det lättare för bönder att odla, genom att förbättra
infrastrukturen på landsbygden. Man vill också fördela maten mer jämlikt. Det
kan man göra genom att bland annat minska matsvinnet och få människor,
restauranger och mataffärer att slänga mindre mat. Man vill också utbilda
människor om vad vi ska äta för att kroppen ska må bra och få så många
bra näringsämnen som möjligt.  
  

INGEN
HUNGER

Gruppdiskussion
•
•
•
•

Vad får brist på mat för konsekvenser? Varför?
Vad beror brist på mat på?  
Vad kan man göra för att se till så att alla får mat?
Hur kan vi minska hungern, både i Sverige och i världen?  

Hälsosam & nyttig mat  

Jämnt fördelade resurser

Odling

Hälsa

Ingen hunger

Infrastruktur

Utveckling

Lägre livstid

Vatten

Avskaffa

Ta bort

Hälsosam

Nyttig, sund, frisk, något som gör gott

Matsvinn

Mat som slängs i onödan

Näringsämnen

Ämnen som tas upp av kroppen och ger den
energi, som fett, kolhydrater och protein

Infrastruktur

Transport. T.ex. vägar, tåg, bussar och bilar

Lektion 2 – hälsa & utbildning
Under det andra lektionstillfället i SO (geografi) fördjupar ni er i mål 3 – God
hälsa och välbefinnande, samt mål 4 – God utbildning för alla. Om ni har svårt
att hinna med allt underlag finns det tid under senare lektioner att ta vid där ni
slutade.
Inled åter igen med att gemensamt läsa texten om respektive mål och
förtydliga svåra ord och begrepp. Använd diskussionsfrågorna och utgå från
samtalsmodellen. Eleverna kan diskutera i helgrupp eller delas in i mindre
grupper. Kopieringsunderlag finns på de kommande fyra sidorna.
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Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
Att må bra, både fysiskt och psykiskt, kallas för att man har en god hälsa, och det
är viktigt för både människor och samhällen. Fysisk hälsa handlar om att kroppen
mår bra, att man inte är sjuk, har energi och sover tillräckligt. Psykisk hälsa
handlar om ens inre mående, det som inte syns, till exempel oro. Människors
hälsa påverkas av många saker. Det kan till exempel handla om pengar, om man
har familj och vänner, och om man har några sjukdomar. Var man bor kan också
påverka ens hälsa. Om man till exempel bor på ett ställe med mycket avgaser
som man andas in kan kroppen ta skada. Under de senaste decennierna har
människors hälsa förbättrats i världen, men det skiljer sig mycket både inom och
mellan länder. Det skiljer sig också om man är rik eller fattig. Alla i världen har
inte tillgång till bra vård och sjukhus. Mål 3 innebär att alla ska kunna leva ett
hälsosamt liv och må bra, i alla åldrar.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Gruppdiskussion
• Vad betyder hälsa, psykisk som fysisk?
• Hur kan vi förbättra människors psykiska hälsa?
• Hur kan vi förbättra människors fysiska hälsa?
• Hur kan vi se till att alla människor har tillgång till god fysisk och psykisk
hälsa i Sverige och i resten av världen?

Vård

Fysisk hälsa

Psykisk hälsa

Familj

Trygghet

God hälsa och
välbefinnade

Bostad och
bostadsområde

Pengar

Sjukvård

Vänner

Att tas hand om, som att få sjukvård om man
är sjuk

Mål 4 – God utbildning för alla
I dag finns det 774 miljoner människor i världen som inte kan läsa eller skriva
och de flesta är kvinnor. I flera länder runt om i världen anses flickor vara mindre
värda än pojkar eftersom man inte tror att de kommer tjäna pengar och försörja
familjen i framtiden. Föräldrarna tycker att det är slöseri att flickorna går i skolan
och därför måste flickorna hjälpa till hemma istället med att bland annat hämta
vatten och passa småsyskon. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är också två
stora problem som gör att flickor inte kan gå i skolan och få en utbildning.
Utbildning är en av de viktigaste grunderna för ett bra liv och ett jämlikt
samhälle. Barn som inte får gå i skolan får sämre möjligheter till god hälsa,
arbete och möjlighet att påverka både den värld som de lever i men också sin egen
livssituation. Mål 4 handlar därför om att se till så att alla människor får en bra
utbildning. För att göra det vill man bland annat minska skillnaderna mellan män
och kvinnor och se till att alla kan läsa, skriva och räkna.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Gruppdiskussion
• Vad får det för konsekvenser om barn inte får gå i skolan?
• Hur kan man minska skillnaderna mellan män och kvinnor?
• Varför är det vanligare att flickor inte får gå i skolan än pojkar?
Vad beror det på?

Livssituation

Fattigdom

Konsekvens

Barnäktenskap

Utmaningar för en
god utbildning

Försörjning

Kön

Ojämlikhet

Tonårsgraviditet

Försörja

Att ta hand om ekonomiskt

Slöseri

Att man använder för mycket av något i
onödan, motsatsen till att spara

Påverka

Att förändra något

Lektion 3 – jämställdhet
Ni följer samma struktur som under tidigare lektioner och fördjupar er i Mål 5
– Jämställdhet. Om det finns tid över kan ni också fortsätta att fördjupa er och
återkoppla till de tidigare målen 1–4. Kopieringsunderlag finns på nästa sida.

37

Mål 5 – Jämställdhet
Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma möjligheter att påverka
sina liv och samhället. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och resurser
och är viktigt för ett lands utveckling. Det kan också minska både fattigdom och
hunger. Ett exempel på det är att om kvinnliga bönder fick samma möjligheter
och resurser som manliga bönder skulle skördarna öka. Manliga bönder har i
dag mycket bättre tillgång till maskiner, information och arbetskraft som gör att
de kan producera mer mat. Om kvinnor fick bättre möjligheter att lyckas med
jordbruket skulle mer mat kunna produceras. Forskare uppskattar att omkring
100 till 150 miljoner fler människor skulle slippa gå hungriga då.
Många kvinnor får inte jobba eller gå i skolan och blir diskriminerade både
hemma och i samhället. Även här i Sverige har män bättre möjligheter än
kvinnor, till exempel får män oftast mer lön än kvinnor även om de har
samma jobb. Kvinnliga fotbollsspelare får till exempel mindre lön än manliga
fotbollsspelare. Våld mot kvinnor är också ett stort problem i hela världen, även i
Sverige. Mål 5 innebär att uppnå jämställdhet i världen och stärka kvinnors och
flickors rättigheter.

JÄMSTÄLLDHET

Gruppdiskussion
• Är Sverige ett jämställt land? Motivera ditt svar!
• Finns det tecken på att Sverige inte är helt jämställt mellan män och kvinnor?
• I Sverige är det förbjudet enligt lag att lönediskriminera, alltså att ge olika lön
till människor som gör samma jobb på grund av deras kön eller etnicitet. Ändå
tjänar ofta kvinnor mindre än män med samma jobb. Varför är det så tror du?
• Varför är det bra med jämställdhet?
• Hur kan vi göra världen mer jämställd mellan män och kvinnor?
• Varför är jämställdhet ett av de globala målen? Diskutera.

Inflytande

Utbildning

Jobb

Makt

Jämställdhet

Rättigheter

Trygghet

Lön

Samhällsutveckling

Inflytande

Att kunna påverka något. Om du har skapat,
ändrat eller inspirerat någon/något har du haft
inflytande

Resurser

Något bra man har, en tillgång som t.ex. tid,
pengar och kunskap

Producera

Att skapa något

Diskriminera

Att behandla någon/några sämre än någon
annan, behandla olika

Våld

Något som skrämmer, skadar eller kränker en
person

Etnicitet

Känsla av tillhörighet till en viss folkgrupp

Lektion 4 – hållbar utveckling & sanitet
Under det fjärde lektionstillfället går ni igenom hållbar utveckling och mål 6 –
Rent vatten och sanitet för alla. Eleverna har under biologilektionen nu fått lära
sig mer om klimatförändringarna, vilket är kopplat till följande underlag om
hållbar utveckling. Stäm av med de andra berörda lärarna om hur eleverna ligger
till i processen.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla är kopplat såväl till geografi som biologi.
Stäm av med NO-läraren och gå gärna igenom begreppet sanitet under SOlektionen. NO-läraren kan ta vid och gå igenom konsekvenserna av smutsigt
vatten och sjukdomar ur ett hälsoperspektiv.
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Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
För många miljoner år sedan, innan dinosauriernas tid, fanns det många växter
och djur som inte finns i dag. När de dog började deras rester brytas ner. Till slut
bildade resterna ett material som kallas för kol. Vissa växter som levde i havet
bildade också olja, andra bildade naturgas. Kol, olja och naturgas brukar kallas för
fossila bränslen. Det är fossila bränslen vi använder för att kunna flyga, köra våra
bilar och värma upp våra hus. Problemet är att de fossila bränslena kommer att
ta slut. Det tog flera miljoner år för kol, olja och naturgas att bildas. Det kan helt
enkelt inte bildas nytt fossilbränsle i samma takt som vi gör av med det. När vi
använder fossila bränslen släpper vi ut gaser, som koldioxid, och det leder till ännu
mer växthuseffekt. Fossila bränslen brukar kallas för icke-förnybara naturresurser,
vilket betyder att de kan ta slut.
Som tur är finns det förnybara naturresurser som kan användas utan att de tar
slut. Till exempel används i dag vindkraftverk och vattenkraft som inte påverkar
klimatet på samma sätt.
Man brukar prata om hållbar utveckling, vilket betyder att man ser till att
samhällets tillgångar räcker till människor även i framtiden. Hållbar utveckling
innebär att vi ska leva på ett sätt som tar hänsyn till såväl miljö, människor och
samhälle. För att vi ska få en hållbar utveckling behöver vi använda mindre fossila
bränslen, men vi behöver också hushålla med ekonomiska resurser och bygga
jämställda samhällen, bostäder och utrota fattigdom.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Brytas ner

Att maskar och smådjur äter upp något så att
det blir en del av naturen

Vindkraftverk

En maskin som förvandlar vind till el

Vattenkraft

En maskin som förvandlar vatten till el

Utrota

Göra slut på

Visa hänsyn

Tänka på något och visa respekt

Hushålla

Vara sparsam, inte använda onödigt mycket av
något

Växthuseffekten

Uppvärmningen av jordytan på grund av
människans användning av fossila bränslen

Koldioxid

Gas som skapas när man bränner fossila
bränslen och är dålig för klimatet i för stora
mängder

Fossila bränslen

Rester från mycket gamla djur och växter som
i dag används som bränsle, t.ex. olja, kol och
naturgas

Förnybara
resurser

Resurser som inte tar slut, t.ex. vind och vatten

Icke-förnybara
resurser

Resurser som kommer att ta slut, t.ex. olja, kol
och naturgas

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
Utan vatten hade vi inte kunnat leva på jorden. Vatten behövs för att odla
mat, producera energi och är viktigt för människors hälsa. I dag lever en av tre
personer i världen utan tillgång till sanitet. Sanitet betyder att man har möjlighet
att kunna hålla sig ren genom att till exempel ha tillgång till toaletter, kunna
tvätta händerna med tvål och vatten och ha möjlighet att tvätta sina kläder. Brist
på sanitet innebär att man inte har möjligheter att sköta sin hygien, till exempel
att man inte har fungerande toaletter. I dag lever 2 miljarder människor utan
tillgång till toaletter. 800 barn dör varje dag av diarré efter att de har druckit
smutsigt vatten, i brist på rent vatten. Det är ofta flickor och kvinnor som har
ansvar för att familjen ska få tag på vatten. De måste ofta gå i flera timmar för
att få tag på vattnet som finns i vattenbrunnar. Det tunga arbetet med att hämta
vatten gör att de inte hinner gå i skolan eller tjäna pengar. Mål 6 innebär att se
till att alla har tillgång till rent och bra vatten och att alla får möjlighet att sköta
sin hygien.
Sanitet: Möjlighet att kunna hålla sig ren. Till exempel att ha tillgång till
toaletter, att kunna tvätta händerna med tvål och vatten och att kunna tvätta
kläder.

Gruppdiskussion:
•

Hur hänger hälsa, hygien och rent vatten ihop? Diskutera.

•

Hur kan vi se till så att alla får rent vatten?

Hygien

Att ta hand om sin renlighet. God hygien är till
exempel att tvätta händerna

Ansvar

Skyldighet

Tillgång

Något man har och kan använda

Förmåga

En egenskap man har, något man kan göra

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Lektion 5–6 textbearbetning
Under lektion 5 och 6 fortsätter eleverna sitt arbete med att skriva och
färdigställa sina texter. Ni lärare samarbetar sinsemellan och kan på så sätt
lättare följa elevernas arbeten i processen. Här finns även tid att fortsätta
fördjupningen i de globala målen om ni inte har hunnit med allt material.
På sid 60–61 finns en stor tabell som eleverna kan använda för att resonera kring
de globala målen utifrån vad de har lärt sig.
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Biologi

Lektionsöversikt
Lektion 1 – efter den inledande lektionen i geografi
Fördjupning inom mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Eleverna besöker Berättarministeriet
Lektion 2
Ni fördjupar er i växthuseffekten och pollinering.

Lektion 3
Fördjupning i det globala målet 6 – Rent vatten och sanitet för alla. Detta mål
löper parallellt med geografin. Under SO-lektionerna fokuserar eleverna på
begreppet sanitet. På biologi-lektionen går ni igenom konsekvenserna av smutsigt
vatten ur ett hälsoperspektiv.

Lektion 4
Ni fördjupar er i regnskogen och fotosyntes.

Lektion 5–6
Ni fortsätter att jobba parallellt i alla tre ämnen. Eleverna skriver texter, går
igenom det ni inte har hunnit med och färdigställer sina texter.

Final med tidningssläpp på Berättarministeriet
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Centralt innehåll och kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter
på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och
för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven
kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra
framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar
det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins
begrepp.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och
påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska
samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på
organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras
betydelse för människors levnadsvillkor.
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Lektion 1 – efter den inledande lektionen i svenska
Under den första lektionen i biologi fördjupar ni er i Mål 13 – Bekämpa
klimatförändringarna. Utgå ifrån faktatexten och tillhörande underlag. Inled
gärna med att gemensamt läsa texten och gå igenom svåra ord och begrepp.
Använd diskussionsfrågorna och samtalsmodellen för att få igång ett samtal,
antingen i mindre grupper eller i helgrupp. Det finns underlag om växthuseffekten
under nästa lektion, men ni kan också gå igenom växthuseffekten under denna
lektion.
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Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Klimatet har förändrats och det har blivit varmare. Dessa klimatförändringar är
ett stort hot mot hela världen. Medeltemperaturen i världen har blivit varmare
och vädret mer extremt. Det har blivit vanligare med stormar, bränder, torka
och översvämningar och allt detta beror på klimatförändringarna. Det får stora
konsekvenser för människor och samhällen, till exempel påverkar det tillgången
till mat och rent vatten. Ofta drabbas barn hårdast av de katastrofer som
uppstår till följd av klimatförändringarna då barn löper större risk att drabbas av
undernäring och sjukdomar. Med mål 13 vill man bekämpa klimatförändringarna
och dess konsekvenser, och agera nu.

Gruppdiskussion:
• Ge exempel på hur människan påverkar miljön. Ge orsaker till och
konsekvenser av dessa exempel.
• Varför är det viktigt att rädda regnskogarna?
• Vad kan vi göra för att rädda klimatet? Hur?

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Medeltemperatur

Extremt väder

Vatten

Mat

Klimatförändringar

Katastrofer

Sjukdomar

Miljö

Samhälle

Hot

Ett möjligt problem, en möjlig fara

Konsekvens

Det som händer, resultatet, följden

Undernäring

Att kroppen fått för lite energi

Bekämpa

Kämpa mot, strida mot

Löper stor risk

Att det är en stor risk att något negativt ska
hända

Lektion 2 – växthuseffekten & pollinering
Eleverna har nu fått en introduktion till mål 13 om att bekämpa
klimatförändringarna. Ni fortsätter arbetet genom att fördjupa er i
växthuseffekten och pollinering. Underlagen finns som stöd, men det är du som
lärare som styr hur lektionen ska se ut. Lyft ämnesspecifika ord och se till att alla
elever förstår vad ni pratar om.

Medeltemperatur

Den temperatur något har i genomsnitt

Kraftigt

Något stort och starkt
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Mål 13 – Växthuseffekten
När vi odlar grönsaker i Sverige gör vi det ibland i stora växthus. Solen lyser
igenom glasrutorna och gör så att växthuset blir varmt. Värmen stannar sedan
kvar där inne eftersom glasrutorna stänger in den. Precis så fungerar också
jorden. Glasrutorna i växthuset fungerar på samma sätt som växthusgaserna
gör för jorden. Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jorden vara
nästan 20 minusgrader då all värme skulle försvinna ut i rymden istället för
att stanna kvar på jorden.
Det är växthusgaser, precis som glasrutorna i ett växthus, som fungerar som
ett skyddande lager runt jorden och ser till att lagom mycket värme stannar
kvar. Men när vi till exempel kör runt i våra bilar släpps en gas ut som heter
koldioxid. Koldioxiden åker upp till det skyddande lagret med växthusgaser
och gör det ännu tjockare, så att mer värme stannar kvar. Därför blir jorden
varmare.
Det kanske låter skönt att det blir varmare, men i framtiden kan det bli
nästan 60 grader i Nordafrika en sommardag. Om det är så varmt blir det
svårt för människor och djur att leva. Växthuseffekten gör också vädret mer
extremt med stormar, kraftiga regn och torka.
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Orsaker

Växthuseffekten

Förslag på lösningar

Konsekvenser

Pollinering (mål 13)
Alla växter, djur, svampar och insekter är viktiga för oss och vår jord. Variationen
av alla arter och livsmiljöer kallas för biologisk mångfald. För att en växt ska få
frön som sedan kan bli nya plantor måste den pollineras. Pollinering innebär att
pollen flyttas från en blomma till en annan blomma av samma art. Det kallas för
befruktning. Befruktningen leder till att nya frön skapas som sedan kan bli nya
växter. Nästan alla blomväxter behöver hjälp av djur, men en del kan pollineras
av vatten eller vind. Blomväxter pollineras av bland annat fjärilar, skalbaggar och
getingar, men det största jobbet gör humlorna och bina.
Men varför vill bin och humlor hjälpa till med pollineringen? I blommor finns en
söt vätska som heter nektar som bin och humlor älskar. När de suger i sig nektar
fastnar pollen i deras små hårstrån och följer med till nästa blomma. Insekterna
ger sig alltså ut för att äta en god måltid, samtidigt som de gör naturen en stor
tjänst.
Vi kan tacka biet och humlorna för ungefär tre fjärdedelar av maten vi äter inom
EU. Utan deras pollinering skulle vi behöva äta mest ris och majs, och utan bin
och humlor skulle kött bli en dyr bristvara. Pollineringen gör att det finns många
växter som andra djur kan äta. Utan växter skulle djuren inte ha någon mat, och
utan djur inget kött.
Tyvärr hotas i dag bin och humlor av sjukdomar, bekämpningsmedel och brist på
mat. För att rädda bina kan man köpa ekologisk mat där man inte har använt
bekämpningsmedel. Man kan också odla blommor som bina kan äta av och
pollinera.
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Befrukta

Göra så att det blir fler av arten, föröka sig

Bekämpningsmedel

Produkt som används för att döda sånt som
kan skada det man odlar, t.ex. används
bekämpningsmedel för att döda insekter som
vill äta tomater

Biologisk mångfald

Variationen av allt liv på jorden

Pollinering

Ett system för befruktning av växter, så att
de kan sprida frön och bli fler

Nektar

En söt vätska som finns i blommor och
växter som insekter slickar i sig

Lektion 3 – smutsigt vatten
Denna lektion kan med fördel ske efter att eleverna fått en introduktion till Mål
6 – Rent vatten och sanitet för alla. Målet är kopplat både till geografi och biologi
och ni får ut mest av arbetsområdet om ni lärare samarbetar sinsemellan. Stäm
av med berörd lärare om hur långt eleverna har kommit i arbetet. Om eleverna
inte har hunnit gå igenom målet ännu kan du med fördel göra det under NOlektionen. Se faktatexter och uppgifter på sid 38–41.
Förslagsvis fördjupar sig eleverna under SO-lektionen i begreppet sanitet,
medan ni på NO-lektionen går igenom konsekvenserna av smutsigt vatten ur
ett hälsoperspektiv. Vad finns det för sjukdomar som uppkommer på grund
av smutsigt vatten? Hur påverkas människor och djur? Som stöd finns en
faktatext på sid 41, samt följande exempel på konsekvenser av smutsigt vatten
och nedskräpning. Samtala gärna om hur vi människor tillsammans kan lösa
problemen.
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Havssköldpaddan (mål 6 & 13)
Havssköldpaddorna har funnits i över 100 miljoner år. En havssköldpadda kan
bli mer än 100 år gammal. Det finns sju olika arter av havssköldpaddor, men alla
är utrotningshotade. Det beror framför allt på människan som fiskar upp dem och
förorenar haven. Havssköldpaddan äter mest maneter, men det finns något som
är väldigt likt maneter, nämligen plastpåsar i haven. Havssköldpaddorna tror
att plastpåsarna är maneter och äter dem, och då fastnar plasten i sköldpaddans
kropp och den dör. För att vi ska rädda havssköldpaddorna måste vi sluta slänga
skräp i naturen och använda mindre plast.

Art

En typ av blomma, växt eller djur

Utrotningshotad

En art som riskerar att dö ut

Förorena

Att göra något orent, smutsa ner

Skräp-ön (mål 6 & 13)
Forskare har hittat en ö i Stilla Havet som består helt av sopor. Skräp-ön består
nästan bara av plast, bland annat plastflaskor, plastförpackningar och gamla
fiskenät. Skräp-öns yta är tre gånger större än Sverige och den växer snabbt.
Det finns flera saker man kan göra för att det ska bli mindre skräp i haven. Här
kommer tre förslag. Har du fler idéer på vad man kan göra?
• Plocka upp efter dig. Mycket av skräpet i havet har slängts på land. Det
är därför bra om man kan plocka upp skräp som man ser på marken och
sopsortera plastförpackningar.
• Engagera dig och andra i frågan. Berätta för dina kompisar och din familj om
nedskräpningen så att alla vet om det och engagerar sig.
• Använd mindre plast. Man kan till exempel ta med påsar eller en ryggsäck till
mataffären istället för att köpa plastpåsar där, och använda en vattenflaska
istället för att köpa nya plastflaskor i affären.

Bestå

Fortsätta att finnas

Sopsortera

Att sortera och ordna skräp. Man slänger i
olika soptunnor, t.ex. plast i en soptunna och
kartong i en annan

Engagera sig

Att intressera sig för och bry sig om något och
ta del av det

Lektion 4 – regnskogen och fotosyntes
Under lektion 4 fördjupar ni er i regnskogen och fotosyntes. Använd det
tillvägagångssätt som har fungerat bäst hittills och lyft gärna ämnesspecifika ord.
Komplettera med de läromedel ni använder er av i skolan.

Förslag på fördjupning:
• Erosion. När jorden värms upp ökar erosionen och mycket jord spolas bort.
• Mindre regnskog kan påverka passadvindarna och lågtrycket som är livsviktigt
för skogens existens.
• Vindarna kan avta och påverka havsströmmarna, som i sin tur kan påverka
klimatet.

58

Regnskogen (mål 13)
Regnskog är precis som det låter skog där det regnar mycket. I detta fuktiga
klimat bor mer än hälften av alla världens arter av växter och djur. Regnskogen är
mycket viktig för jordens klimat. Träden i regnskogen kan bland annat suga upp
de stora mängderna koldioxid som bildas när vi använder fossila bränslen. Det är
därför som regnskogen kallas för “jordens lungor” och det är viktigt att behålla
jordens regnskogar.
En känd regnskog är Amazonas som ligger i Sydamerika. Den är lika stor som
Sveriges yta gånger tolv. Amazonas är viktig för hela jordens klimat, ändå
skövlas regnskogen i hög takt. Varje minut huggs en yta av två fotbollsplaner ner.
Regnskogen skövlas för att man ska kunna producera nötkött, sojabönor, olja och
virke. Men det som händer när träden huggs ner är att koldioxiden som träden
sugit upp släpps ut igen i atmosfären och förstärker växthuseffekten.
I regnskogen på Borneo bor orangutanger. Orangutanger lever i cirka 35 till 50 år
och de blir ungefär lika stora som människor. Orangutanger är smarta djur som
kan göra enkla verktyg för att klia sig med och de använder ibland grenar för att
fånga insekter och samla honung och frukt. Skövling av regnskogen har gjort att
orangutanger inte längre har något hem och därför riskerar arten att utrotas helt.

Fotosynten
Fotosyntes är en viktig process för alla levande varelser på jorden. Gröna
växter kan med hjälp av solens strålar omvandla koldioxid och vatten till
druvsocker och syrgas. Växten suger upp vattnet ur marken med hjälp av
rötterna, och koldioxiden hämtas från luften. Solens strålar används som
energi. Växten använder druvsockret som bildas för att växa, men syret
släpps ut i luften och det är det vi andas. Ett stort träd kan en solig dag bilda
cirka 12 kg druvsocker och släppa ut syre som räcker till fem personer under
en hel vecka.

Visste du att:
• Hälften av jordens regnskog redan är borta. Minst 40 % av jordens växter och
djurarter är hotade.
• Regnskogen är lite som ett apotek. Många av våra mediciner kommer
ursprungligen från växter. Växter som används till läkemedel kallas för
medicinalväxter. Nästan 40 % av våra mediciner är beroende av växter, till
exempel vanliga värktabletter. När regnskogen försvinner går vi både miste
om viktiga läkemedel som vi har i dag och upptäckter av nya medicinalväxter
som skulle kunna hjälpa oss med svåra sjukdomar i framtiden.
• Regnskogen är också fylld av godsaker som avokado, paranötter, bananer och
kakao. Även om svenskar tycker mycket om bananer – varje person äter i snitt
100 bananer på ett år – är regnskogens mat viktigast för de människor och
djur som bor där i skogen.

Koldioxid

Gas som skapas när man bränner fossila bränslen

Skövlas

Att förstöra något, oftast träd

Virke

Material av trä

Utrota

Ta bort helt så att det inte finns några kvar

Läkemedel

Medicin, botemedel

Lektion 5–6 textbearbetning
Under lektion 5 och 6 i biologi fortsätter eleverna sitt arbete med att skriva
och färdigställa sina texter. Ni lärare samarbetar sinsemellan och kan på så
sätt lättare följa elevernas arbete i processen. Här finns även tid att fortsätta
fördjupningen i de globala målen, om ni inte hunnit med allt material.
På nästa sida finns en stor tabell som eleverna kan använda för att resonera kring
de globala målen utifrån vad de har lärt sig.
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Målet handlar
om

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vad händer?

Varför just där?

Följder för
människor

Följder för
naturen

Övrigt

Dina tankar/
åsikter

Uppgifter

Uppgifter i biologi, geografi och svenska
På nästa sida följer kopieringsunderlag med uppgifter att jobba med under
biologi- och/eller geografilektionerna. Ni väljer själva om ni vill jobba med samma
uppgifter (eleverna blir bedömda på samma uppgift i olika ämnen) eller om ni
vill dela uppgifterna mellan era respektive ämnen. Svensklektionerna används
som stöd. Eleverna kan skriva texterna på svensklektionerna och därmed kan ni
bedöma en uppgift i minst två ämnen.
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Uppgift 1
Du är 10 år gammal och bor tillsammans med din familj i ett område som ofta
drabbas av torka. Du har ett stort ansvar i familjen att se till att ni har vatten.
Redogör och resonera kring hur det är att bo i ett sådant område. Du blir
intervjuad av en journalist. Vad skulle du vilja berätta om din livssituation?
Stödord: Rent vatten, hygien, sanitet, torka
Texten kan skrivas som ett reportage och kan med fördel skrivas av två elever. Då
kan ni turas om att vara journalist.

Uppgift 2
Regnskogen håller på att försvinna i den tropiska klimatzonen.
a) Förklara varför regnskogen minskar (Tänk i flera led, se stödmall).
b) Vad händer när regnskogen minskar? Ge exempel.
c) Vad tycker du att vi måste göra för att rädda regnskogen?
Du kan skriva texten som en insändare.

Uppgift 3
Resonera kring hur utbildning eller lika lön för samma jobb kan minska skillnader
mellan män och kvinnor.
Använd begreppen: Försörjning, arbete, hälsa, inflytande, demokrati,
jämställdhet
Du kan skriva texten som en artikel eller en insändare

Uppgift 4
Klimatförändringarna gör jorden allt varmare och klimatet mer extremt. Många
människor tvingas därför fly från sina hem.
a) Resonera kring hur människor påverkas av klimatförändringarna. Använd
begreppen: klimatflykting, växthuseffekt, klimat, väder, naturkatastrof.
b) Vad kan vi göra för att motverka klimatförändringarna?
Du kan skriva texten som en insändare eller som en intervju med någon.

Tillfälle 2 – På Berättarministeriet
Nu är det äntligen dags för eleverna att få se sina texter i tryck. Under
finaltillfället på Berättarministeriet läser medarbetarna upp ett sista brev från
redaktör Schwartz som tackar för all hjälp (se brev 3 på nästa sida). Välkomna!
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Hej barn!
Vad fantastiskt att ni alla är samlade! Mina medarbetare har
skickat ner ett exemplar av tidskriften till mitt hotell och jag
har sträckläst den från början till slut. Tänk att så mycket hopp
kan rymmas mellan två pärmar. När jag åkte ner hit var mitt hjärta
tyngt av oro. Genom tågfönstret såg jag Europas landskap susa
förbi medan vi gled genom Danmark, Tyskland och in i Schweiz. Det
slog mig att det bara är på kartor som det finns gränser mellan
länder. Naturen vet inga gränser och i själva verket sitter ju
allt ihop. Träden som växer i Danmark flätar obekymrat ihop sina
rötter med sina likar i Tyskland, de bryr sig inte om att vi ritat
streck på ett papper just där. Tanken gjorde mig ledsen och glad
på samma gång. På ett sätt är det fantastiskt att vi delar hela
jordklotet tillsammans men vilket ansvar det är, vilken tyngd
att bära! Men så läste jag era texter och påmindes om att all
förändring faktiskt börjar med varje enskild människa och kraften
i hens idéer och övertygelser. Då kände jag pulsen sakta ner.
Nu har jag fått se FN:s huvudkontor. Barn, kan ni tänka er att
9500 personer jobbar där? Det var människor överallt. Vissa
pratade med varandra, andra skrev frenetiskt, det låg ett sorl i
luften. Ibland känner man sig som en droppe i havet, som en så
liten del av något så ofantligt stort och då känns det som att man
inte kan göra skillnad på egen hand. Men här på FN blir det så
tydligt att varje människa på en liten del av något större och ur
alla de där timmarna som läggs ner växer förändring. 9500 personer
som arbetar i en organisation vars grund vilar på en idé om en
bättre värld. Idéer för världen framåt. Och idéer har ni ju gått
om, en hel tidskrift för att vara exakt.
Jag är oerhört imponerad över allt ni kommit fram till. När jag
går förbi FN:s ståtliga byggnad här i Genève önskar jag faktiskt
att det var ni som satt där inne och arbetade. Era röster ger mig
hopp om framtiden. Kanske kan vi leva upp till de globala målen
trots allt? Barn, fortsätt tänka stort och brett. Idéer är som
små lågor, och om man kan hålla liv i dem, trots all storm och
turbulens runtom en, kan enorma saker växa i deras ljus. Saker som
förändrar världen, precis som FN. Sluta aldrig fantisera!

Varma hälsningar,

Redaktör N. Schwartz

