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Verksamheten är förlagd ute i fält, på 
skolor, förskolor och i Naturskolans 
egna lokaler vid sjön Muskan i Ösmo.

Nynäshamns Naturskola startade 1988 och är en kommunal resurs för sko-
lor och förskolor inom kommunen. T.ex. besöker barn och elever mellan 

5 och 16 år från hela Nynäshamns kommun Naturskolan en gång per läsår 
vilket innebär minst 3000 elever. Här sker lärandet utomhus kring olika teman. 
Naturskolan är en resurs inom lärandet för hållbar utveckling och lärandet om 
de globala målen. Naturskolan ordnar fortbildning för pedagoger i skola och 
förskola, driver projekt, utvecklar skolgårdar och skriver läromedel. För att fi-
nansiera en del av verksamheten måste Naturskolan sälja kurser och läromedel. 

Mer om Nynäshamns Naturskola finns på hemsidan:

www.nynashamnsnaturskola.se

Följ oss på Facebook
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De 17 globala målen

läromedel
Nynäshamns Naturskola har 
i samarbete med andra na-
turskolor skrivit flera böcker 
om utomhuspedagogiska me-
toder inom olika ämnen. 

...informerar som en del i 
lärandet för hållbar utveckling.

De globala målen - Agenda 2030
2015 beslutade världens ledare om 17 globala mål som ska nås till 2030. Må-
len kallas därför också agenda 2030. Runt om i världen pågår nu aktivitet för 
att komma fram till hur alla dessa mål ska kunna uppnås och hur vi ska få in 
målen i utbildningssystemet. 

Globalt mål 4 - En god utbildning för alla 
Mål 4 är indelat i sju delmål. Sverige har i stort sett redan uppnått flera av 
delmålen genom att vi t.ex. har en avgiftsfri och likvärdig grundskole- och 
gymnasieutbildning av god kvalitet (4.1) och att vi har lika tillgång till förskola 
av god kvalitet (4.2). 
Men i delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt med-
borgarskap finns stora utmaningar för Sverige och andra länder. 

Så här står det:
”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland 
annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, 
icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell 
mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling”.

Läs mer på 
www.globalamalen.se



Bli målmedveten och få tips på vad du kan göra 
genom att gå in på denna länk och göra ett test

 www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu/

Vad kan du göra för att vi tillsammans ska nå De 17 globala målen?

De globala målen kortfattat
1. Fattigdomen ska utrotas på hela jorden.
2. Trygg livsmedelförsörjning och ett hållbart jordbruk.
3. Ett hälsosamt liv för alla.
4. God utbildning till alla. Delmål 4.7: ”alla studerande får de kunskaper 
och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling”
5. Jämställdhet och rättvis fördelninng av makt mellan kvinnor och män.
6. Rent vatten och sanitet (toaletter och avloppsrening) för alla. 
7. Hållbar energi för alla. 
8. Anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt.
9. Hållbar industri, innovationer (uppfinningar) och infrastruktur (vägar, 
järnvägar, elledningar, bredband m.m.
10. Minskad ojämlikhet. Minska skillnaden mellan fattiga och rika länder 
och minska skillnaden mellan fattiga och rika människor inom varje land. 
11. Hållbara städer och samhällen där det finns grönområden, hållbara 
transporter och folk har råd att bo.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Öka kunskapen om hållbara livs-
stilar och användning av naturresurser, minska matsvinnet och mängden 
avfall.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Gör något genast för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
14. Bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt genom ett hållbart fiske, 
minskade föroreningar och genom att skydda ekosystem.
15. Skydda ekosystemen och den biologiska mångfalden genom hållbart 
skogs- och jordbruk och minskad markförstöring och ökenspridning.
16. Fredliga och inkluderande samhällen där våldet minskar, barn skyddas 
mot övergrepp och fusket (korruptionen) minskar.
17. Genomförande. Detta mål ger exempel på hur målen ska kunna upp-
nås t.ex. genom att hjälpa de fattiga länderna, låna ut pengar, samarbeta 
för att komma på hållbara tekniska lösningar.

Nynäshamns kommun arbetar med globala målen
Nynäshamns kommun tar nu fram en hållbarhetsstrategi. Kommunen har ar-
betat med klimat- och miljömål i många år och ska nu anpassa arbetet efter 
de 17 globala målen. De har börjat med att göra en så kallad omvärldsanalys 
och under hösten 2020 bestäms vilka mål de ska arbeta extra mycket med. 
För att öka engagemanget kring de globala målen deltar kommunen också i 
utbildningsprojektet Glokala Sverige som Svenska FN-förbundet och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) driver.
 

Kunskap bortom källsortering
Många har fastnat i tron att allt löser sig, bara vi källsorterar medan andra 
inte har tillräckligt med kunskap om hur och varför vi källsorterar. Men nu när 
vi ska börja arbeta mot de 17 globala målen måste arbetet med källsortering 
fungera. Det ska fungera så bra att vi inte ens behöver fundera på det. Det 
kan jämföras med om du ska lära dig matematik. Om du inte lär dig multipli-
kationstabellen utantill kommer alldeles för mycket energi gå åt till att räkna 
ut vad t.ex. 7 gånger 8 är, istället för att använda den energin till att lösa det 
matematiska problemet som helhet. Att källsortera ska vara som att borsta 
tänderna. Det är något som sitter i ryggmärgen och som inte kräver särskilt 
mycket energi. Nu måste vi fokusera på de verkliga problemen och de stora 
utmaningarna.

Tips för ökad medvetenhet:
www.klimatkalkylatorn.se

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen satsas det nu på att öka kun-
skapen om de globala målen inom skolorna genom Learning for future. 
Det innebär att eleverna ska 
arbeta med de globala må-
len minst en lektion i veckan. 
Som tidigare ska all undervis-
ning ha ett miljöperspektiv.
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