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Globala Sundsvall 2017 

2 oktober - 6 oktober 

Globala Sundsvall kommer även i år att genomföras under vecka 40 med ett program som 
riktar sig till elever och lärare på gymnasieskolan. Globala Sundsvall är en temavecka om 
globala frågor i ett lokalt perspektiv. Aktiviteterna ska öka kunskapen och förståelsen för 
hur utveckling går hand i hand med miljö, sociala frågor och kulturella och ekonomiska 
värden. Världen påverkar oss och vi påverkar världen.

Under veckan erbjuds föreläsningar med olika perspektiv på hållbar utveckling. 
Årets program har också fler aktiviteter där eleverna är mer aktiva, något som har varit 
efterfrågat i tidigare års utvärderingar. De flesta aktiviteter kommer att genomföras på 
gymnasieskolorna, men aktiviteter pågår också på andra platser. Byggprogrammet vid 
Västermalm kommer att bygga upp en ”Better Shelter”, en ny svenskutvecklad innovativ 
bostadslösning för flyktingläger. Bostaden kommer att innehålla en liten utställning och 
kommer att stå på torget i Sundsvall under hela veckan. Olika organisationer som arbetar 
för en hållbarare värld kommer att vara värdar i bostaden under veckan.

I samarbetet med Miljökontoret kommer workshops att genomföras på Kulturmagasinet. 
Där får ungdomar bidra med idéer om hur vår roll som konsument kan fungera som ett 
maktmedel för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle.

Anmälan till aktiviteterna sker via Pedagog Sundsvall om inget annat anges.  
http://pedagogsundsvall.se/kalender/globala-sundsvall-2017/ 
Veckan genomförs i samarbete med huvudsponsorn Sida. 
Deltar gör också NBV.

 http://pedagogsundsvall.se/kalender/globala-sundsvall-2017/


Schema
 
 
 

Måndag 2/10 Tisdag 3/10 Onsdag 4/10 Torsdag 5/10 Fredag 6/10 

Workshop 
Konsumentmakt för 
bättre miljö  

Tid: 09.00 -11.30 

Plats: Unga 
Magasinet/ 
Kulturmagasinet 

Workshop 
Konsumentmakt 
för bättre miljö  

Tid: 09.00 -11.30 

Plats: Unga 
Magasinet/ 
Kulturmagasinet 

Blir världen bättre? 

Staffan Landin 

Tid: kl 10 -11  

Plats: Hedbergska 
skolans aula 

Workshop 
Konsumentmakt 
för bättre miljö  

Tid: 09.00 -11.30 

Plats: Unga 
Magasinet/ 
Kulturmagasinet 

Mångfald & 
likabehandling 
Edna 
Eriksson 

Tid: 13 -14 

Plats: 
Västermalms 
skolas aula 

Föreläsning 9 
hållbarhetstrender som 
får oss och planeten att 
hålla ihop Malin 
Aghed, Camino 

Tid: 13.00 -14.00  
Plats: Hedbergska 
skolans aula 

14.15-15.45 
Workshop där 
innehållet från 
föreläsningen 
diskuteras  

Trevligt folk 

Somaliska 
bandylandslaget 
och 
Teskedsorden 

Tid: Föreläsning 
kl 13 - 14, 
Workshop kl 
14.15 - 15.30 

Plats: 
Västermalms 
skolas aula 

Har du koll på 
världsläget? 

Olof Granström 
och Mikael 
Arevius ,  
Gapminder 

Tid:  kl 13 - 14 

Plats: Hedbergska 
skolans aula 

Skolbio: Inte bara 
honung 

Tid:  8.45 och 
13.00 

Plats: Filmstaden 

 

12 - 12.30 
Invigning vid Better 
Shelter på torget 

17.30 After work 
för lärare med 
Staffan Landin 

Tid: 17.30 – ca 21 

Plats: Altinska 
skolans matsal 

Teater: En prickig 
regnbåge 

Linn Fjällmo 
Vestin 

Tid: 14 -14.50 

Plats: 
Programsalen, 
Kulturmagasinet 

Tisdag 10/10     

 

 

 

 

    

 

13.30 Klimatet, vad 
händer och vad kan 
vi göra med 
Pär Holmgren



9 hållbarhetstrender som får oss och planeten att hålla ihop
(föreläsning och workshop, separata anmälningar)

Malin Aghed, Camino

Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, 
godare och skönare framtid. Exempel på trender som föreläsningen 
belyser är Trumpeffekten, Proteinskiftet, Inre omställning och 
Privatbilismens död. Forskning visar att många ungdomar tvivlar på 
att vi ska lyckas göra vår framtid hållbar och goda exempel är också 
något elever frågat efter i utvärderingar från tidigare års 
Globala Sundsvall. 
Här kommer en föreläsning som visar på positiva förändringar!
Efter föreläsningen erbjuds workshop där ungdomar för tillfälle 
att diskutera föreläsningens innehåll, ställa frågor och dela sina tankar med andra.
Malin Aghed är…

Efter föreläsningen erbjuds en workshop där ditt eget engagemang spelar roll.
Workshopen berör det egna engagemanget, och peppar alla närvarande att låta 
sitt engagemang bli konkret. Det handlar om att våga ta sin rättmätiga plats, vilket 
kräver både att kunna lyssna på andra och att våga höja sin röst när det behövs. 
Efter workshopen önskar vi att deltagarna kan gå vidare med sitt globala 
hållbarhetsengagemang - i vilken riktning de än önskar. Allt för en hållbar framtid!

Tid: Måndag 2 oktober, föreläsning 13.00-14.00, workshop 14.15 – 15.45
Plats: Hedbergska skolans aula (lokal för workshop meddelas under föreläsningen)

Invigning av Better shelter 
(ingen anmälan)

Under måndagen byggs Better shelter upp på torget och vi har en kortare invigning 
av temaveckan Globala Sundsvall.

Tid: måndag 2/10 kl 12.00 - 1230
Plats: Stora torget, Sundsvall



Workshop Konsumentmakt för bättre miljö 
(för Sundsvalls gymnasium och Skvaderns gymnasieskola)

Mobile Stories, Miljökontoret och Värdeskapande lärande

Hur kan vi göra för att använda vår makt som konsumenter för att få en bättre miljö och ett 
hållbarare samhälle? Var med och utveckla idéer om hur alla i Sundsvall kan använda sin 
makt som konsument för att påverka samhället i en hållbar riktning. 
Workshopen startar med en gemensam introduktion utifrån frågorna: Varför agerar vi inte så 
hållbart som vi vet att vi borde? Hur hänger konsumentmakt ihop med FN:s globala 
hållbarhetsmål? 
Hur kan man som ung i Sundsvall påverka utvecklingen i kommunen? Efter det kommer du 
att tillsammans med andra i grupp utveckla idéer om olika slags reportage, debattartiklar, 
krönikor, filmer eller poddar för spridning av kunskap om konsumentmakt för bättre miljö.
Du och din klass är varmt välkomna att anmäla er till en spännande förmiddag där ni kommer 
att få möjlighet att tillämpa era kunskaper och färdigheter på riktigt. 
Arbetet som påbörjas under work shopen tar ni sedan med er för fortsatt bearbetning och 
publicering via Mobile Stories när de är klara. 
Era insikter är viktiga och behöver spridas!

Tid: måndag, tisdag och torsdag 9:00–11:30 
Plats: Unga magasinet/Kulturmagasinet

Trevligt folk 
(föreläsning och workshop, separata anmälningar)

En positiv film om integration, tolerans och 
mångfald? Går det? Ja, det gör det! I filmen 
Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk får vi 
möta ungdomarna från Somalia som efter 
flykten från sitt hemland hamnat i Borlänge. 
Mötet med Borlängeborna går trögt, men en 
dag får de frågan om de vill kämpa för en 
plats i det somaliska bandylandslaget. 
Ett somaliskt bandylandslag? Någon måste 
ha tänkt långt utanför boxen. Under 
föreläsningen får möta några killar ur det 
somaliska bandylandslaget som berättar om 
resan från att aldrig stått på is till VM. Vi får även möta en representant från Teskedsorden 
som arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan.
Föreläsningen följs av en workshop där deltagarna får möjlighet att diskutera sina frågor och 
dela med sig av sina erfarenheter. Se gärna filmen som förberedelse inför föreläsningen.

Tid: Tisdag 3 oktober Föreläsning kl 13-14 och Workshop kl 14.15 - 15.30
Plats: Västermalms skolas aula (lokal för workshop meddelas under föreläsningen)



After work för lärare med Staffan Landin 

I samarbete med Globala skolan bjuder vi in gymnasieskolans 
lärare till en avslappnad After work. Under kvällen kommer 
Staffan Landin att leda ett samtal om globala frågor och 
didaktiska utmaningar, det kommer att serveras lättare 
plockmat och du kan prova att spela Global Casino.

Tid: Tisdag 3/10 kl 17.30 – ca 21
Plats: Altinska skolans matsal

Blir världen bättre?

Staffan Landin

Staffan Landin återkommer till Sundsvall och väcker  siffror och statistik om världens utveck-
ling till liv. Staffan är skribent och föreläsare och har tidigare jobbat på FN:s utvecklingspro-
gram, UNDP och stiftelsen Gapminder. Han föreläser om fattigdomsbekämpning, mänsklig 
utveckling och förhållanden i världen. Föreläsningen ger ett positivt perspektiv på tillvaron 
trots de stora problem världens står inför och budskapet är klart och enkelt utan att för den 
delen bli ytlig – tvärtom – statistiken bevisar hans slutsatser!

Tid: Onsdag 4 oktober kl 10-11
Plats: Hedbergska skolans aula



Har du koll på världsläget?

Olof Granström och Mikael Arevius, Gapminder

I en interaktiv föreläsning kommer Olof och Mikael att låta deltagarna testa sina kunskaper 
om utvecklingen i världen, ett test som leder till en kunskapscertifiering. Statistik och siffror 
kring läget i världen illustreras under föreläsningen på ett tydligt och enkelt sätt med 
Gapminders lättillgängliga teknik.
Olof Granström är pedagog och lärare i samhällsorienterande ämnen. Mikael har arbetat i 
en rad uppdrag inom utbildningssektorn, med att driva skolutveckling, producera läromedel 
och hålla föreläsningar. Han utvecklade läromedel för Nobel Museum samt var en av 
medförfattarna till boken “Rädda lärare: om rädsla som hot och möjlighet.” Fokus i hans 
arbete handlar om elevers och lärares lärande - ytterst om hur vi lär oss om vad som händer 
i vår värld.
Mikael Arevius är statsvetare med en bakgrund som lärare. Behovet att förstå världen och 
göra den begriplig för alla har alltid varit Olofs motivation. Olof har arbetar som 
organisationsutvecklare, lärare och konsult. Han arbetar numera heltid på Gapminder där 
han bland annat arbetar med att utveckla Gapminders projekt “the ignorance project”, 
föreläsa och genomföra workshops samt skapa utbildningsmaterial. Olofs kommer fokusera 
på att öka för förståelse om världen, ge ramverk berättelser och modeller som utvecklar en 
faktabaserad världsbild samt diskutera ett livslångt lärande som stärker ett kritiskt tänkande 
och förmåga att resonera med stöd av fakta.

Tid: onsdag 4/10 kl 13-14
Plats: Hedbergska skolans aula

Inte bara honung
Skolbio

Under de senaste åren har miljontals bin 
försvunnit och hela samhällen utplånats. 
Det finns olika teorier om varför. Men en 
sak är säker, om bina fortsätter att dö 
kommer det att få drastiska följder för 
mänskligheten då en tredjedel av vår 
livsmedelsproduktion är beroende av 
binas pollinering. Albert Einstein lär ha 
sagt att om bina dör, dör också 
mänskligheten ut inom fyra år. INTE BARA 
HONUNG söker efter orsaken till den 
massiva bidöden. I fokus står dock binas liv, 
deras artrikedom, deras intelligenta samhällen och hur nära deras liv och död hänger 
samman med oss. Lärarmaterial finns och skickas med bekräftelsen.

Tid: torsdag 5/10 kl 8.45 och 13.00 
Plats: Filmstaden

Anmälan till visningarna:
hakan.nordman@sundsvall.se
Ange i bokningen: skola, kontaktperson, antal elever och personal som ska se filmen 
och vilken årskurs. Samt vilken tid som önskas i 1:a hand.
Info: Håkan Nordman, 19 21 06, 070 374 77 20



En prickig regnbåge 
(Teater)

En rapp, transparent och tragikomisk monologföreställning om känslighet, utanförskap och 
rätten att få vara sig själv. Om hur livet både kan vara skevt och vackert... och att allting 
faktiskt löser sig i slutändan.
Hur behandlar vi egentligen varandra? Varför är vi ibland inte särskilt snälla mot varken oss 
själva eller de omkring oss? Varför ses egenskaper såsom känslighet som någonting svagt 
och negativt? Hur är det egentligen att leva i en värld där fokuset ligger på yta och presta-
tion, istället för hjärta och själ? Varför skäms vi så mycket över dem vi är? Får vi verkligen 
vara oss själva? Och om inte, vad är det i så fall som hindrar oss?
Kommer det någonsin att bli bättre än såhär?

Dessa frågor - och många fler - behandlas i monologföreställningen ”En prickig regnbåge”!
En föreställning som har lika nära till skrattet som till gråten och en stor portion av pepp 
och inspiration, som tar avstamp i egenupplevda och självbiografiska händelser.
Med ett liv kantat av mobbning, ätstörningar, självskadebeteende och social fobi så lyckas 
Linn med sin historia vända på allt det tragiska till något hoppfullt och visa att det inte bara 
går att ta sig ut på andra sidan – utan också att det i själva verket kan bli så mycket bättre.

Tid: torsdag 5/10 kl 14–14.50 
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet



Mångfald & likabehandling 

Edna Eriksson

Edna Eriksson har arbetat med mångkultur, mångfald, 
likabehandling och jämställdhet i snart två decennier. De ämnen 
Edna tar upp är jämställdhet, diskriminering och likabehandling 
– från teori till praktik och att definiera målgrupper och kompetens 
i en global värld. Hon talar även om att människan inte har rötter, 
hon har fötter – om fällor och möjligheter i mångfaldens Sverige.
Hon har verkat som förtroendevald, expert och utredare i en rad 
utredningar på olika departement och myndigheter kring 
mångkultur, ledarskap, integration, antirasism, ungdomskultur, 
kultur, diskrimineringsjuridik, ungdomsfrågor och medborgarskap.

Tid: Fredag 6/10 kl 13-14
Plats: Västermalms skolas aula

Klimatet, vad händer och vad kan vi göra med Pär Holmgren

Pär Holmgren

Under 20 år jobbade Pär som meterolog på SVT. Sedan 2009 arbetar han med 
hållbarhetsfrågor och sedan 2015 är han anställd på Länsförsäkringar som naturskadeexpert. 
Förutom föreläsare är han författare med eget bokförlag.
Föreläsingen kommer att handla om människans övergrepp på naturen och vilka utmaningar 
vi har framför oss för att få en hållbar framtid. Som vi lever idag räcker inte resurserna mer än 
till drygt halva året, resten av året lånar vi av kommande generationer.
Men vi får inte glömma att det aldrig är för sent att göra så mycket som möjligt. Ju tidigare vi 
börjar desto mer kan vi göra och desto bättre blir det för kommande generationer.

Tid: Tisdag 10/10 kl 13.30
Plats: Hedbergska skolans aula




