
14 mars 
öppnar anmälan
begränsat antal platser 



”Man går hemma och funderar.
Liksom oj! Jag är ju bara ett 
litet barn. Hur ska jag kunna  
hjälpa? Men när det blir såna här 
möjligheter så blir man ju glad.

Lily Frigyes 
 

Se filmen från lärprocesser och karnevalen 2018 
på innocarnivalskane.se
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Förra årets innovationskarneval blev en storslagen succé. Tusentals barn och unga 
från hela Skåne fyllde Malmö Live med sina drömmar om framtiden och presenterade 
underfundiga, genomtänkta och empatiska innovationer. 

I utställningen imponerades besökare av innovationer som kan ge människor runt om 
i världen ett bättre liv. Eleverna som presenterade Matåsmart vill hjälpa konsumenter 
välja rätt och hållbara livsmedel, appen Chance of Change är ett smart verktyg för 
jämställdhetsarbetet på skolor och tvålen i pulverform Soapurify Organic förbättrar 
hälsan för alla som inte har tillgång till vatten. Titta gärna på filmen från karnevalen på 
hemsidan och inspireras av all kreativitet.

Nu kan du som har elever i åk 6-9 och gymnasiet anmäla er till ny omgång av InnoCar-
nival Skåne. Vi kommer äveni år göra en speciell satsning för yngre barn. Projektet drivs 
av Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration Malmö och Region Skåne, i samarbete 
med näringsliv, offentliga verksamheter och kulturliv från hela regionen. Tillsammans 
har vi utvecklat ett nytt projektbaserat arbetssätt där dina elever blir mer insatta i de 
17 globala målen och sedan utvecklar egna lösningar som svar på både globala och 
lokala utmaningar.

Som deltagare får ni:
• kostnadsfria lärprocesser
• innovationsguide som hjälper er steg för steg i arbetet
• biljetter till kick- off 24 maj i Malmö under Skåne Innovation Week 
• inbjudan till informationsträffar för kollegialt lärande
• välkomstpaket till alla pedagoger med bland annat boken Idésmart
• gratis transporter genom Skånetrafiken
• chans att vinna fina priser och utmärkelser i vår innovationstävling
• utställarplats på karnevalen 15- 16 april 2020. Programmet presenteras i början av 

nästa år på hemsidan. Vi lovar att det blir spektakulärt.

Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare.

Gör din anmälan på
www.innocarnivalskane.se
senast den 10 april 2019.

Bekräftelse på din anmälan får du under april månad.

 till 
InnoCarnival Skåne 
- vi är nyfikna på era idéer
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Jag är otroligt stolt att stiftelsen För Vårt Sverige har inlett ett samarbete med Innocarnival Skåne.

Under 2018 gjorde stiftelsen flera satsningar med barn och unga i Malmö. Det är viktigare 
 nu än någonsin att lyssna på deras tankar om framtiden och ge dem chans att vara med 
och påverka. De bygger vår framtid och är den generation som ska fortsätta att utveckla oss!

Nu fortsätter vi vårt engagemang tillsammans med Innocarnival Skåne. Vi kommer att nå ut 
till tusentals skolelever och lyfta deras drömmar och innovationsförmåga. 

Under innovationskarnevalen får eleverna möjlighet att pitcha sina bästa idéer för mig och 
några av Sveriges främsta näringslivstoppar. Vi är verkligen nyfikna på deras idéer och 
kreativa lösningar. 

Hoppas vi ses där, det kommer bli storslaget! 
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Välkommen på kick-off den 24 maj 2019 i Varvsstaden (Stora Varvsgatan 14) Malmö!

Ta med dig din kollega och få den bästa inspirationen och förutsättningarna inför er 
planering av Innocarnival Skåne! Mingla med Skånes skarpaste entreprenörer och 
representanter för höstens kreativa lärprocesser och kom tillbaka till klassrummet full 
av idéer. Dagen handlar om ungas drömmar och framtidstro och modereras inte helt 
oväntat av den professionella drömmaren Staffan Taylor.

Boka in den 24 maj kl. 10-14 i kalendern, det här vill du inte missa!



Med vår innovationsguide får ni hjälp att steg för steg utveckla  
spännande innovationer. Mer material hittar ni på innocarnivalskane.se
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InnoCarnival Skåne bygger vidare på det koncept som har utvecklats vid tidigare  
arrangemang sedan 2014. Under hösten och fram till april nästa år kan du och dina elever 
delta i kostnadsfria lärprocesser som ger inspiration och stöd i innovationsarbetet. 

Lärprocesserna arrangeras i stimulerande undervisningsmiljöer runt om i Skåne.  
Vi erbjuder transporter genom Skånetrafiken. Läs mer om de olika uppläggen på  
sidorna 10- 18 och glöm inte att anmäla er på hemsidan senast 10 april. Vi erbjuder  
en lärprocess/klass, med ett undantag. Alla lärprocesser har koppling till skolans  
läroplaner. Läs mer på hemsidan. 

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som ger dina elever möjlighet att träna olika förmågor 
som rustar dem för livet efter skolan - för högre studier och arbete. Det handlar om 
förmågor att kommunicera och samproducera, att tänka kritiskt och lösa problem.  
Vi vill också stimulera elevers kreativa förmåga – kreativa barn blir innovativa vuxna! 



KREATIVA
LÄRPROCESSER

2019
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- och rädda världen
Under hösten vill Ingrid Remvall än en gång använda olika kreativa tekniker från sin bok  
Idésmart för att inspirera unga att tänka utanför ramarna, arbeta utmaningsbaserat och  
designa egna innovationer till InnoCarnival Skåne. 

På workshopen “Bli idésmart – och rädda världen” får eleverna ta del av inspirerande exempel på 
sociala innovationer, de får prova kreativa övningar och metoder för idégenerering och de lär sig 
hur man säljer in sin idé. Syftet med workshopen är att eleverna ska komma på egna innovationer 
som kan lösa utmaningarna i de globala målen - innovationer som sedan kan bli klassens bidrag till 
InnoCarnival Skåne. Målet är att inspirera till engagemang och nyfikenhet kring hållbarhetsfrågor 
samt stärka elevernas innovationskraft och tro på sig själva.

”Det är just det här som vi elever behöver: inspiration, uppmuntran och motivation!”

”Jag blev inspirerad av metodiken och funderar på hur jag kan använda  
materialet även i annan undervisning.”

Ingrid Remvall är författare och föreläsare som arbetar med pedagogiska koncept och idé-
utveckling. Hon har skrivit boken Idésmart som är en verktygslåda kring idéskapande och entre-
prenöriellt lärande för unga och pedagoger. Boken finns med i det välkomstpaket som skickas till 
alla pedagoger som deltar i InnoCarnival Skåne. En ung social innovatör, Balqis Khattab, deltar 
även i workshopen som inspiration och stöd. Hon har bland annat startat Möllans Basement och är 
nu projektledare för Tjejdriven i Malmö.

Efter workshopen får eleverna tillgång till en hemsida med verktyg och inspiration där de kan  
vidareutveckla sin innovation och få ytterligare hjälp att paketera den.

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 2,5 timmar
Max antal: 20 klasser (Workshop sker på er skola – vid önskemål finns lokal i Malmö)
Arrangör: Ingrid Remvall/Idésmart - Fiction Factory
Läs mer: Om boken: idesmart.se. Om Ingrid Remvall: ingridremvall.se
Kontaktperson: Ingrid Remvall – ingrid@ingridremvall.se
 

Gratis transporter
till alla lärprocesser

genom Skånetrafiken.
Läs mer på

hemsidan hur du
bokar biljetter.
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IKEA Museum är berättelsen om IKEA. I dåtid, nutid och framtid. Det är en resa i hemmets 
utveckling men även om en universell strävan efter en bättre vardag och de utmaningar som vi 
nu alla står inför. 

Sen den industriella revolutionen har vi människor värmt upp planeten med 1°C och vi använder 
cirka 1,7 jordklot. Klimatförändringarna förändrar de samhällen vi finns i med extremväder, 
mat- och vattenbrist och kraftigt ökade havsnivåer.  

Gemensamma kraftansträngningar krävs för att minimera klimatförändringarna. Som en av världens 
största detaljhandlare är IKEA fast beslutna att vara en del av denna rörelse. Vi vill leda dessa och 
inspirera andra. Genom att arbeta mot klimatförändringar skapas stora möjligheter:  
nya jobb, innovation, ekonomisk tillväxt och lägre energiberoende.

För ett hållbart samhälle behöver vi nya lösningar, nya metoder och nya beteenden.  
Hur hittar vi dem? 

IKEA Museum erbjuder en guidad tur, med fokus på hållbarhet. Samt en workshop kring problem-
lösning, samarbete och resursanvändning. Lärprocessen hålls på IKEA Museum i Älmhult. 

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 3 timmar
Max antal: 20 klasser
Arrangör: IKEA Museum
Kontaktperson: Håkan Kihlström – info@ikeamuseum.com
Övrigt: Möjlighet att köpa lunch (80:-/pers) och fika (45:-/pers) i samband med besöket. Det går 
utmärkt att ta tåget till Älmhult. IKEA Museum ligger på promenadavstånd från järnvägsstationen.
Boka gratis biljetter på hemsidan.

PSST! 
Gör din anmälan på

www.innocarnivalskane.se
senast den 9 april 2019.
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- metoder för att generera kreativa lösningar
Klimatförändringarna gör det allt svårare att odla. Samtidigt blir vi fler människor på jorden 
som behöver äta oss mätta. Vad händer när maten inte räcker till, när den tar slut?

De flesta av världens metropoler ligger vid kusten och vattnet har redan börjat stiga. Hur ser världen 
ut om 100 år? Vi är på väg mot en ny tid där antibiotika inte längre hjälper – där vi alla riskerar att 
dö av små sår och vanliga infektioner. Hur tacklar vi den postantibiotiska eran?

I DYSTOPI – UTOPI tar vi oss an några av vår tids allvarligaste problem. Med utgångspunkt i tre 
lamslående dokumentärer från 2018 som finns att ta del av på www.sr.se identifierar vi problemen. 
Med kreativa konstnärliga metoder slår vi undan verklighetens begränsande ramar och hinder för 
att kunna generera idéer och modeller som utvecklar samhället på ett hållbart sätt. 
 
Träff 1 (60 min, helklass): Vi lyssnar på ett av radioprogrammen samtidigt som vi laborerar med 
en associativ bildlek och skapar visuella tankekartor i kollageform. Efter programmet identifierar 
vi tillsammans utmaningarna, vem är det ett problem för? Eleverna får i uppgift att lyssna på de 
andra två programmen till nästa träff och bygga vidare på sina kollage.

Träff 2 (2x40 min, halvklass): Med rollspelsövningen ”Optimisten ringer P1” hjälper eleverna att ta ett 
fördjupat grepp om individuellt utvalda problem. Övningen hjälper eleverna att släppa garden och 
öppna hjärnan. Eleverna får gärna arbeta i grupp. Med hjälp av bilder ur kasserade böcker och 
andra restmaterial visualiserar vi utopierna i två/tredimensionella kollage.   

Målgrupp: åk 6 – gymnasiet
Tid: 1 timme + 2x40 min
Max antal: 20 klasser
Arrangör: Konstnärerna Karin Frankenstein & Tomas Auran
Kontaktperson: Karin Frankenstein - karin.frankenstein@gmail.com
Övrigt: Träff 1 + 2 kan även slås samman så att hela programmet görs på en dag.
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– teater och nanoforskning
En fusion av teater och workshop om miljöproblem och plast. Lärprocessen genomförs av två 
forskare från Kemicentrum på Lunds Universitet och en skådespelare från Teater Sagohuset.

Vi inleder humoristiskt och tankeväckande med en teatermonolog som fångar elevernas intresse 
och ger en emotionell ingång till den efterföljande workshopen. Där utför eleverna flera olika  
experiment som bygger på forskning av Cedervalls forskningsgrupp på Kemicentrum.  
Gruppen leder forskningsfältet om nanopartiklars påverkan på miljön. 

Under workshopen kommer de visa hur plast bryts ned till nanopartiklar och tas upp i en födokedja. 
Lärpocessen inleds med en monolog i helklass och därefter workshop i halvklass. Lärprocessen hålls 
på er skola under oktober och november 2019. 
 
Målgrupp: åk 9 – gymnasiet
Tid: 3 timmar
Max antal: 20 klasser
Arrangörer: Teater Sagohuset & Kemicentrum i Lund
Kontaktperson: Leila Åkerlund - leila@sagohuset.nu 
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– starta med fiktion och landa i innovation!
En utomhuspedagogisk lärprocess kryddad med fiktion, engagemang, spänning och lekfullhet!

Vi lägger grunden för ert innovationsarbete hos er, i er närmiljö, utifrån ert sammanhang. Arbetet 
kommer att knytas till skolverkets ”Modul för undervisning i hållbar utveckling”.

Under arbetets gång kommer eleverna att undersöka och fokusera på några av de 17 globala målen. 
Vi erbjuder en praktisk och pedagogisk lärprocess, som hjälper att välja i er innovationsarbete.

Träff 1: Vi träffar aktuella lärare på er skola, eller i den närliggande skola som ni eventuellt samarbetar 
med. Vi presenterar förutsättningarna och tillsammans skapar vi underlaget för vår kommande 
utomhuspedagogiska träff.

Träff 2: En spännande utomhuspedagogisk dag sker i er närmiljö. Under denna dag kommer elev-
erna att träna samarbete och träda in i den fiktiva kontext som det utomhuspedagogiska utspelar 
sig i. Men också fördjupa sina kunskaper och slipa sina argument inför den avgörande debatten!  
En dag fylld av utomhuspedagogik, samarbete, undersökande, debatt och innovationer.  
Den avgörande debatten genomförs inomhus i skolan. Två klasser medverkar denna dag.

Träff 3: Denna träff äger rum cirka två till tre veckor innan er innovation ska lämnas till juryn, om ni 
vill delta i innovationstävlingen. Vid detta tillfälle träffas vi på en skola i regionen för presentation och 
finslipning av er innovation inför InnoCarnival Skåne.

 
Målgrupp: åk 6 - 8
Tid: 2 tillfällen med elever, totalt 6-8 timmar
        1 tillfälle med endast lärare 2-3 timmar
Max antal: 20 klasser
Arrangör: Drömmarnas Hus
Kontaktperson: Kristian Almqvist - kristian@drommarnashus.se
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För att uppnå de globala hållbarhetsmålen och skapa en hållbar framtid för oss alla och vår 
planet behöver vi minska människans miljöpåverkan på planeten. Det innebär att vi ställer om 
till förnybar energi och slutar att använda fossila bränslen. Men kan vi klara det? Vill du vara 
med och söka efter framtidens hållbara energikällor i havet?

Marint Kunskapscenter bjuder in till två träffar där vi tillsammans med eleverna, på ett lekfullt sätt, 
experimenterar och undersöker olika energikällor med koppling till havet. Kan vi hitta framtidens 
batterier i havet? Hur fungerar vågenergi? Kan Öresunds starka strömmar generera elektricitet? 

Eleverna kommer att arbeta praktiskt utifrån verkliga problemställningar och samhällsutmaningar 
som skall utmynna i innovativa idéer om framtidens hållbara energilösningar.

Vår lärprocess startar på naturum Öresund i Malmö under hösten 2019.

Träff ett: Varar i tre timmar och är på det nya naturum Öresund (Marinpedagogiskt Center) vid 
Ribersborg.

Träff två: Arrangörerna kommer ut till klassen under en lektion för att tillsammans utveckla innova-
tionerna vidare.

Målgrupp: åk 6 - gymnasiet
Tid: Två träffar (3 timmar + klassrumsbesök)
Max antal: 20 klasser
Arrangör: Marint Kunskapscenter i Malmö
Kontaktperson: Michael Palmgren - michael.palmgren@smkc.se
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– konkreta verktyg till innovation
Allt fler samhällsproblem kan idag hjälpas av digitala och tekniska lösningar. De är kraftfulla, 
globala och effektiva! Men för att hitta en digital eller teknisk lösning krävs mer än en cool idé. 

Det krävs praktiska kunskaper som kan användas som verktyg. Cool Minds lärprocess ger dessa 
verktyg till eleverna, så att de får möjligheten att kunna bygga sin egna innovation. 
Denna lärprocess sträcker sig över 3 separata tillfällen. Mellan besöken bidrar Cool Minds med tips 
och uppgifter som håller kunskapen levande i klassrummet. Vi kickstartar också projektet med en 
speciell lärardag för att säkerställa att även lärarna får den kompetens som behövs.

Målgrupp: åk 6 - gymnasiet
Tid: 3 träffar á 4 timmar
Max antal: 45 klasser
Arrangör: Cool Minds
Kontaktperson: Marielle Sterner - marielle.sterner@coolminds.se
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Gratis transporter  
till alla lärprocesser

 genom Skånetrafiken.
Läs mer på 

hemsidan hur du 
bokar biljetter.

– klimat- och miljöanpassade innovationer
Målet är att ge eleverna en djupare förståelse för hur vi lever och hur det påverkar vår omvärld. 
Vi lyfter och diskuterar ämnen som till exempel, hur klimatet påverkar oss, hur vi påverkar klimatet, 
uppvärmning och alternativa energikällor. Syftet är att sätta igång tankeprocesser. 
Programmet innehåller en första inspirationsträff på Malmö Museer, där en stadsvandring i Västra 
hamnen ingår och en uppföljande träff på er skola. 

Målgrupp: åk 6 - gymnasiet
Tid: 2 träffar
Max antal: 10 klasser
Arrangör: Malmö Museer
Kontaktperson: Ulf Bergendorff – ulf.bergendorff@malmo.se
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Med en upplevelsebaserad guidning i utställningen ”Den hållbara staden” kommer 
eleverna få aha-upplevelser, kunskap och insikt om framförallt urbant vatten. Vi 
synliggör stadens osynliga infrastruktur och lägger fokus på något vi tar för självklart, 
vatten. Genom upplevelser presenteras och diskuteras utmaningar och innovations-
behov.

Under besöket på Kretseum illustreras och diskuteras hur vatten och avfall samspelar 
mellan stad och hav. Hur fungerar vår stad idag med fokus på dricksvatten, dag-
vatten och avlopp? Vi uppmärksammar stadens dolda infrastruktur under mark, hur 
vatten rör sig ovan och under mark genom städer och natur. Vilka utmaningar står vi 
inför och vilka problem behöver vi lösa för att utveckla ett hållbart kretslopp för vatten? 

Vi erbjuder även ett skitviktigt besök på något av våra avloppsreningsverk i Malmö, 
Lund, Eslöv eller Lomma under september –oktober. Eleverna får här följa vattnet  
genom reningsprocessen och vilka resurser som finns i avloppsvatten. Eleverna 
diskuterar sin egen roll i vattnets väg genom staden. Hur kan jag hjälpa till att hålla 
haven rena utan att lämna toaletten?

Målgrupp: Åk 6-9
Tid: Två tillfällen: Kretseum kretslopp och kunskapscenter (2 timmar)
Avloppsreningsverk (1,5 timme)  (förläggs under september-oktober 2019)
Max antal: Max 30 klasser
Arrangör: Kretseum kretslopp- och kunskapscentrum, Arenagatan 2, Hyllie 
Läs mer: www.kretseum.se Instagram: @kretseum 
Kontaktperson: Amanda Haux – amanda.haux@vasyd.se

– utmaningar och lösningar 
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Den 15-16 april 2020 avslutas projektet med en innovationskarneval i Malmö. Vi gör plats 
för 4000 elever och studenter från hela Skåne som får presentera sina drömmar och 
hållbara innovationer.

Innovationskarnevalen kommer även denna gång bli en spektakulär mötesplats. Dagarna 
fylls med utställningar, spännande kulturupplevelser, skaparverkstäder och mycket annat 
roligt för besökare i alla åldrar.

På karnevalen inreder vi en Education Lounge där skolutvecklingsintresserade lärare, 
skolledare och utbildningsaktörer träffas under trivsamma och kreativa former. Vi hoppas 
på många intressanta samtal kring nya pedagogiska metoder och arbetssätt, digitala 
verktyg och stimulerande undervisningsmiljörer.

Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare.

Vi hoppas att alla klasser som ställer ut sina innovationer på karnevalen i Malmö 15–16 april 
2020 också ställer upp i vår innovationstävling. Flera vinnare kommer att koras i olika  
tävlingskategorier. Tävlingsformulären tas emot för bedömning under februari 2020. Läs 
mer om tävlingen och bedömningskriterierna på hemsidan i september 2019.  Redan nu 
kan ni här inspireras av förra årets vinnare.

De klasser som blir nominerade får möjlighet att presentera sin idé på scenen under 
karnevalen. De bästa tävlingsbidragen kommer presenteras för vårt draknäste med 
näringslivstoppar från hela Sverige:

Steve Angello, För Vårt Sverige 
Henrik Persson Ekdahl, Optimizer Invest 
Gunilla von Platen, Transcom 
Mikael Kretz, Q-group 
Erling Pålsson, Malmö Cityfastigheter
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Världens ledare har förbundit
sig till 17 Globala mål för att 

uppnå fyra fantastiska saker till 
år 2030. 

Att avskaffa extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter och 

orättvisor i världen.  
Att främja fred och rättvisa. 

Att lösa klimatkrisen.

globalamalen.se



DE GLOBALA 
MÅLEN



Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. 
även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet

• Utrota den extrema fattigdomen
• Minska fattigdomen med minst 50%
• Införa sociala trygghetssystem
• Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi 

och ekonomiska resurser
• Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer
• Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning
• Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition 
samt främja ett hållbart jordbruk

• Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla
• Utrota alla former av felnäring
• Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter
• Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
• Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen. 
• Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning,  

teknikutveckling och genbanker
• Förhindra handelsbegränsningar och marknadsstörningar, inklusive genom ett 

avskaffande av exportsubventioner, för jordbruksprodukter
• Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och snabb tillgång till  

marknadsinformation

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

• Minska mödradödligheten
• Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år
• Bekämpa smittsamma sjukdomar
• Minska antalet dödsfall till följd av smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
• Förebygg och behandla drogmissbruk
• Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
• Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla
• Tillgängliggör sjukvård för alla
• Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och  

föroreningar
• Genomför värdshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll
• Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla
• Öka finansiering och personal till utvecklingsläders hälso- och sjukvård
• Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker



Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och  
främja livslångt lärande för alla

• Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
• Lika tillgång till förskola av god kvalitet
• Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet
• Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
• Utrota diskriminering i utbildning
• Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna
• Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
• Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
• Öka antalet stipendier för högre utbildning för utvecklingsländer
• Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

• Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
• Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor
• Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning
• Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet
• Allmän till gång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster
• Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik
• Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

• Säkert dricksvatten för alla
• Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla
• Förbättra vattenkvalitét och avloppsrening samt öka återanvändning
• Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
• Integrerad vattenförvaltning av vattenresurser
• Skydds och återställ vattenrelaterade ekosystem
• Utöka den vatten- och sanitetsrelaterade stöder för utvecklingsländer
• Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern  
energi för alla

• Tillgång till modern energi för alla
• Öka andelen förnybar energi i världen
• Fördubbla ökningen av energieffektivitet
• Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi
• Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna



Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

• Hållbar ekonomisk tillväxt
• Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation  

och uppgradering
• Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
• Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
• Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
• Främja ungas anställning, utbildning och praktik
• Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete
• Skydda arbetstagarens rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
• Främja gynnsam och hållbar turism
• Tillgång till bank och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla
• Öka handelsstödet Aid for Trade för utvecklingsländer
• Utarbeta en global strategi för ungdomssysselsättning

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar  
industrialisering samt främja innovation

• Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
• Främja inkluderande och hållbar industrialisering
• Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader
• Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
• Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn
• Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer
• Stöd diversifiering och teknisk utveckling i inhemsk industri 
• Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

• Minska inkomstklyftorna
• Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
• Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
• Anta skatte- och socialpolitik som främjar jämlikhet
• Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut
• Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner
• Främja ansvarsfull och säker migration
• Särskild differentierad behandling av utvecklingsländer
• Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna
• Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

• Säkra bostäder till överkomlig kostnad
• Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
• Inkluderande och hållbar urbanisering
• Skydda världens kultur- och naturarv
• Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
• Minska städers miljöpåverkan
• Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
• Främja nationell och regional utvecklingsplanering
• Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet  

och katastrofriskreducering



Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

• Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions-  
och produktionsmönster

• Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
• Halvera matsvinnet i världen
• Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
• Minska mängden avfall markant
• Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbar redovisning
• Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
• Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
• Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar  

konsumtion och produktion
• Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism
• Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga  

konsumtionsmönster

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna  
och dess konsekvenser*

• Stärk motståndskraften mot anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
• Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
• Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar
• Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar
• Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt  
för en hållbar utveckling

• Minska föroreningarna i haven
• Skydda och återställ ekosystem
• Minska havsförsurningen
• Främja hållbart fiske
• Bevara kust- och havsområden
• Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske
• Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser
• Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav
• Stöd småskalig fiskenäring
• Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta inter-
nationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Med sina 17 mål och  
169 delmål är Agenda 

2030 den mest ambitiösa  
överenskommelsen för 
hållbar utveckling som 

världens ledare  
någonsin antagit.



Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer

• Minska vålden i världen
• Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld
• Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa
• Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
• Bekämpa korruption och mutor
• Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner
• Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande
• Stärk utvecklingsländernas roll i den globala styrningen
• Säkerställ juridisk identitet för alla
• Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna
• Stärk nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet
• Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markför-
störingen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

• Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten

• Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar
• Stoppa ökenspridningen och återställ förstörd mark
• Bevara bergsekosystem
• Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
• Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser
• Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter
• Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattensystem
• Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
• Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och 

biologisk mångfald
• Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog
• Bekämpa tjuvjakt och illegal handel

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet  
för hållbar utveckling

• Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter
• Implementera alla åtaganden för utvecklingsbistånd
• Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer
• Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar skuldsättning
• Investera i de minst utvecklade länderna
• Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation
• Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer
• Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst  

utvecklade länderna
• Öka kapaciteten för implementering av globala målen i utvecklingsländer
• Främja ett multilateralt handelssystem inom ramen för världshandelsorganisationen
• Öka utvecklingsländernas export
• Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna
• Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen
• Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
• Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå  

globala målen
• Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling
• Uppmuntra effektiva partnerskap
• Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
• Utveckla nya sätt att mäta framsteg



Kreativa lärprocesser genomförs i regi av:
Auran Frankenstein, Cool Minds, Drömmarnas Hus, Fiction Factory,  
IKEA Museum, Kretseum, Malmö Muséer, Marint KunskapsCenter,  

Teater Sagohuset & Kemicentrum i Lund
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