
 
MODUL 1 KUNSKAPSBAS

 
MOMENT 6

 LÄRARHANDLENING

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET



Den här lärarhandledningen är en del av Modul 1 i kunskapsprogrammet Future 
Minds. 
 
Future Minds är ett kunskapsprogram för gymnasieskolor i hållbar utveckling. 
Programmet utgörs av 3 moduler som följer eleven genom alla 3 år på gymnasiet 
med syftet att öka elevers och lärares kunskap och färdighet kring hållbar 
utveckling under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till 
expertis i vår tids viktigaste frågor.
 
Modul 1 är framtagen och anpassad för årskurs ett på gymnasiet och innehåller 
en serie sammanhängande moment med handledningsmaterial för lärare att 
använda i klassrummet. Tillsammans bildar alla moment en helhet och 
progressionsresa i lärande. Den här handledningen utgör moment 6 av modul 1. 

OM FUTURE MINDS
Handledningen är framtagen och skriven av Lisen Vogt och Niccolas Albiz på 
uppdrag av we_change. 
 
På www.futuremindssweden.se finner du övriga moment och mer information 
om programmet. 
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Se bilagor för:

Koppling till läroplanen 

Case: NYC vatten och Catskills 

Elevuppgift: Biologisk mångfald och Globala målen 

Elevuppgift: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i din kommun 

Fortbildning på www.futuremindssweden.se 

Material för läraren

Lärarhandledningen är framtagen med förankring i läroplanen för gymnasiet, GY11. Som 
bilaga finns en utförlig lista över hur momentet knyter an till olika gymnasiegemensamma 
ämnens syfte och centrala innehåll såväl som läroplanens övergripande mål och riktlinjer. 
Här lyfts särskilt Sh, Nk, Sv, Sv2, Hi och Re som exempel, men andra ämnen kan och bör 
förstås involveras och vi vill uppmuntra och rekommendera arbetslagen på skolan att 
gemensamt titta efter kopplingar till examensmålen för varje program och avgöra hur de 
egna karaktärsämnena kan bidra till momentet och dess innehåll.

Koppling till läroplanen

MOMENTETS OMFATTNING: 180-280 MIN. 

Analys över hur de globala målen är uppbyggda, med koppling till lokala planer 
och åtgärder, värderingsövningar, reflektioner och grupparbete. 

METOD

Att eleverna tillskansar sig ökade kunskaper om ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald, globala målen för hållbar utveckling och kan omsätta detta i ett lokalt 
perspektiv.

MÅL

Att fördjupa elevernas förmåga att förstå och tänka i system, samt att öka deras 
kunskap om samband i naturen och i samhället.

SYFTE
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