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PRESENTATION
MODUL 1: KUNSKAPSBAS



Agenda
Om future minds

Del 1: vad är hållbar utveckling?

Del 2: Planetens gränser & resurser

Del 3: Verktyg för att förändra världen



Om future minds



film: vad är future minds? 

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMEN

https://vimeo.com/738870746
https://vimeo.com/738870746


unga och ekonomivad är future minds?
Kunskapsprogram i hållbar utveckling

● Präglar alla tre år på gymnasiet genom tre moduler: 

○ Modul 1: Vi lär oss om hållbar utveckling.

○ Modul 2: Vi möter aktörer och får använda vår 
kunskap i olika aktiviteter för att lösa riktiga 
samhällsproblem.

○ Modul 3: Vi gör ett hållbart examensarbete.

● Knyter samman skola med näringsliv, myndigheter 
beslutsfattare och organisationer.

● Lyfter ungas röster, kunskaper och erfarenheter! 



vad ger det dig?
● Kunskap och verktyg för att bli en del av 

lösningen på samhällets utmaningar.

● Tränar förmågor för framtida jobb och 
studier.

● Möte med, och insikt i, verkliga aktörers 
verksamhet och hållbarhetsarbete. 

● Plattform och verktyg för att höja ungas 
röster.



vad är hållbar utveckling?

1.



DISKUSSIONSFRÅGA

Vad tänker du på när du hör 
“hållbar utveckling”?



film: vad är hållbar utveckling?

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FiLMEN

https://vimeo.com/642646543
https://vimeo.com/642646543


SAMMANFATTNING FRÅN FILMEN 

“Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov.”

Definition av hållbar utveckling:



SAMMANFATTNING FRÅN FILMEN 
DE TRE DIMENSIONERNA 

Ekologisk hållbarhet: 
Att ta vara på djur och natur, på vår planet, så att vi 
och andra arter kan fortsätta leva på jorden. 

Social hållbarhet: 
Att kunna leva goda liv. T.ex. tillgång till boende, 
skola, hälsa, mat och trygga samhällen. 

Ekonomisk hållbarhet: 
Att hushålla med resurser så att vi kan producera 
varor och tjänster som behövs i samhället - utan att 
skada människor eller planeten. 



Vad tycker/tror du behövs göras 
idag för att dina barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn ska kunna 
leva ett gott liv?

DISKUSSIONSFRÅGA



film: globala målen & planetära gränser 

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMEN

https://vimeo.com/642652366
https://vimeo.com/642652366


Sammanfattning: de globala målen

● Målen ska uppnås år 2030.
● Alla länder i världen har ett 

gemensamt ansvar för att nå 
målen. 

● Målen hänger ihop och behöver 
varandra. 

● I målen finns både ekologiska, 
social och ekonomiska aspekter 
inbakat. 

● Ingen ska lämnas utanför! 



Sammanfattning: Planetära gränser

● Det finns gränser för vad 
planeten tål att vi utsätter den 
för. 

● Dessa planetära gränser utgör 
grunden för all hållbarhet.

● Ekonomiska och sociala 
aspekter måste hålla sig inom 
planetens gränser. 



Hur hänger social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet 
ihop och vad skiljer dem åt?

DISKUSSIONSFRÅGA



Vilka intressekonflikter Kan 
uppstå mellan de tre 
hållbarhetsaspekterna?

DISKUSSIONSFRÅGA



#övning: korten på bordet Övning hämtad från globalamalen.se



#övning: spela målkompassen Övning hämtad från globalamalen.se

https://www.globalamalen.se/malkompassen/


#övning: vem har ansvaret?



planetens gränser 
och resurser

2.



DISKUSSIONSFRÅGA

Vad kommer ni ihåg från 
förra passet?



Förändring av färskvatten
- Grönt vatten, i jord och luft
- Blått vatten, i vattendrag   

Ozonskiktets uttunning i 
stratosfären

Ökad koncentration av 
aerosoler i atmosfären
(luftföroreningar)

Havsförsurning 

Planetära gränser
Klimatförändring

Biologisk mångfald
- Artutdöendets takt
- Förlust av ekologiska 

funktioner 

Förändrad markanvändning

Nya kemiska substanser
(föroreningar)

Påverkan på biogeokemiska 
flöden (övergödning) 

- Fosfor 
- Kväve

Bildkälla: Azote för Stockholm Resilience Centre, baserad på analys i Wang-Erlandsson et 
al 2022, 



the donut - en hållbarhetsmunk
vi måste hålla oss på ringen

● På ringen finns våra 
socio-ekonomiska behov och 
rättigheter för ett bra liv.

● Halkar vi innanför uppstår brister och 
underskott i t.ex. demokrati och 
rättvisa.

● Halkar vi utanför ringen bryter vi de 
planetära gränserna. 

● Där glasyren runnit över - här är vi 
redan över jordens gränser.

● Vi behöver skapa en ekonomi som 
kan hålla oss på ringen! 



film: Resursanvändning och cirkularitet

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMEN

https://vimeo.com/642664082
https://vimeo.com/642664082
https://vimeo.com/642664082


sammanfattning: Livscykelanalys 

● Livscykel = en produkts/tjänsts hela resa, från råvara i produktion 
till avfallsprocessen. 

● Påverkar människor, ekonomi och miljö. 

● Livscykelanalys = att kartlägga en produkts livscykel

● Kan användas för att mäta produktens sociala och/eller 
miljömässiga påverkan i sin produktion, användning och 
återvinning.



livscykeln för en t-shirt



sammanfattning: Linjär ekonomi

● När produkter slängs efter användning

● Produktens och resursernas resa tar slut och kan alltså inte 
fortsätta bidra till det ekonomiska systemet. 

● “Slit-och-släng”-ekonomi 

Tillverkas används slängs



sammanfattning: cirkulär ekonomi

● Produkter återanvänds, repareras och 
återvinns istället för att slängas direkt.

● Resurserna cirkulerar och går igen i flera 
livscykler - resan tar inte slut. 

● Mer hållbar hushållning av jordens resurser. 

Tillverkas

an
vä

nd
s

Återvinns



Hur medveten är du när du handlar?
Vad brukar du köpa? 

Vad brukar du återvinna? 

DISKUSSIONSFRÅGA



#övning: vilket fotavtryck sätter du?
testa hur ditt ekologiska fotavtryck ser ut: footprintcalculator.org

https://www.footprintcalculator.org/home/en
https://www.footprintcalculator.org/home/en


#Övning: gör en Livscykelanalys (LCA)
1. Välj vilken produkt du vill analysera

2. Kartlägg produktens produktionskedja (vad är den gjord av, var finns 
materialet och hur tas det fram, hur och var tillverkas den, hur 
transporteras den, hur används den, etc)

3. Analysera påverkan i alla steg utifrån de tre aspekterna av hållbarhet

4. Sammanställ allt som ett flödesschema med text under



verktyg för att förändra 
världen!

3.



 film: politik, källkritik, greenwash & målkonflikter

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMEN

https://vimeo.com/642658668
https://vimeo.com/642658668


DISKUSSIONSFRÅGA

vilka möjligheter och hinder 
finns för att förändra 
världens framtid?



NI!!!
en stor möjlighet är …



#Övning: hantera framtidsKÄNSLOR





#övning: källkritik 
var smart - ställ de kritiska frågorna!

● Vem har gjort den här sidan/artikeln/inlägget?
Är det en myndighet? En organisation? Ett företag? En privatperson? Någon som kan 
ämnet? Är det någon nu litar på?

● Varför är innehållet gjort? 
För att informera om något? Luras? Sprida en åsikt? Sälja något? Underhålla?

● Hur ser innehållet ut? 
Har den kontaktinformation? Fungerande länkar? Trovärdiga källhänvisningar? Senast 
granskad-datum?

● Kan du få information från andra ställen?
Har du jämfört med vad du redan vet? Har du jämfört med andra källor? 



 film: metoder för förändring

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMEN

https://vimeo.com/642675138
https://vimeo.com/642675138


#övning: problemträd



#övning: hur kan er skola bli mer hållbar? 

För att hitta svaren ska vi gå 
igenom dessa steg:

A. Vision
B. Nuläge
C. Brainstorming
D. Prioritering



SUMMERING



sammanfattning
● Hållbar utveckling innebär att vi ska kunna leva ett bra liv som inte sker på 

bekostnad av framtida generationer.

● Det finns miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

● Världens ledare har enats om 17 globala mål som ska ta bort extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030.

● Vår planet har begränsade resurser och gränser för vad som kan bibehålla mänskligt liv. Flera gränser har redan 
överskridits, glasyren på donuten har runnit över.

● Det vi konsumerar har en livscykel. Använd mindre och återvinn resurser - cirkulärekonomi.

● Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

● Verktyg för att skapa förändring är tex:
○ Att vara källkritisk
○ Att skapa ett problemträd för att analysera utmaningen
○ Att använda en ABCD-modell som visar visionen och hur vi tar oss dit



TIPS PÅ vidare INFO
● Världsnaturfonden, WWF

● Naturskyddsföreningen 

● Håll Sverige Rent 

● Svenska FN-föreningen

● Amnesty

● FairAction 

● UNDP: Globalamålen.se 

● Gapminder

● Klimatpsykologerna 

● Fältbiologerna 

● Stockholm Resilience 
Center, Stockholm 
Universitet 

● KateRaworth.com 



#exit ticket
skriv ner på en post-it/mentimeter en sak som … : 

1. … var bra 
2. … kunde varit bättre
3. … jag lärde mig
4. … jag inte förstod
5. … jag vill lära mig mer om.


