
Globalisering och hållbar utveckling 

Tips på bra program från sli.se 

Lärarrummet: Hållbar utveckling Från 19 år 

Lärarrummet porträtterar inspirerande och engagerade pedagoger över hela landet i levande och 

fördjupande reportage. Lyssnaren får följa med in i klassrummen, ta del av lärarnas syn på pedagogik 

och höra vilka knep och metoder de använder sig av för att nå fram till eleverna 

Flykten till vildmarken Från 19 år 

Fyra brittiska familjer bryter upp från sina storstadsliv och flyttar till avlägsna platser för ett enklare 

liv i samklang med naturen. De har sålt det mesta de äger och tagit farväl av sina moderna och 

bekväma liv. Gemensamt för familjerna är att de velat bryta sig loss från stress och 

konsumtionshysteri. Programledaren Kevin McCloud hälsar på familjerna för att ta reda på varför 

familjerna har valt att leva som de gör. Känner de sig verkligen mindre stressade och lyckligare 

Framtidens öar Från 19 år 

Island, Samsö, Orkneyöarna, Madeira och El Hierro har olika förutsättningar att finna lösningar på 

förnybar energi och ta vara på naturens krafter. Naturresurser ger möjlighet att skapa ett miljövänligt 

liv på öarna och erbjuda arbetstillfällen till ortsbefolkning och inflyttade. Möt kreativa ingenjörer, 

engagerade forskare och äventyrliga biologer som utvecklar teknik för en hållbar framtid. 

Zero Impact Från 16 år (samma som Klimatresan men SVT version) 

Vad kan den enskilda människan göra för att leva hållbart? Möt fyra familjer som antagit utmaningen 

att genomgå en klimatsmart livsstilsförändring. Familjerna har 30 dagar på sig att förändra sina 

levnadsvanor så att de inte överbelastar miljön. Till hjälp har familjerna forskaren och 

hållbarhetsexperten Fredrik Hedenus samt programledare Özz Nûjen. 

En global värld Från 16 år 

Vad innebär globaliseringen för världens människor? Hur påverkar den ekonomin, miljön, 

fattigdomen och världsfreden? Med dessa frågor reste ett antal reportrar ut i världen och besökte 

femton länder i fyra världsdelar. De mötte världens ledande experter på globalisering samt 

människor som själva befinner sig mitt i den globala ekonomin. 

Saltets kraft Från 16 år 

Att finna nya och miljövänliga sätt att producera och utvinna energi är en utmaning och en viktig 

fråga för att lösa energiförsörjningen. Ett sätt är att skapa blå energi, energi som utvinns från hav och 

salt, något som engagerar forskare över hela världen. Vi besöker bland annat ett forskningscenter i 

Leeuwarden i Nederländerna där man forskar kring hållbar vattenteknik och om saltets egenskaper. 

Vi får en inblick i den blå energins potential och veta mer om forskningen och teorierna bakom 

vatten som en av vår tids viktigaste resurser. 

Härifrån till hållbarheten Från 13 år 

Vad har massproduktionen och konsumtionen gjort med vår livsstil och med vår syn på naturens 

resurser? Vi möter personer och företag som reagerat på de senaste årens rop på omställning. På 

olika sätt försöker de anpassa sig själva och sina verksamheter till att bli mer hållbara. Vi träffar även 

experter och uppfinnare som söker tekniska lösningar på växande problem i klimatförändringens 

spår. 
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Ideologiernas historia: Ekologism Från 13 år 

En av ekologismens huvudfrågor är solidaritet med djuren och på 1990-talet kom en ung rörelse som 

tog djurens rätt på allvar. I Sverige finns inte något renodlat ekologistiskt parti, även om Miljöpartiet 

är det parti som står närmast. Ekologismen är varken en höger eller vänsterideologi utan utgår i 

stället från vad som är bäst för jordens överlevnad. Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn 

Guillou om ekologismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid. 

Klimatresan Från 13 år (samma som Zero Impact men klippt för skolan) 

Följ med fyra svenska familjer på expedition till platser som drabbats av rika länders miljöfarliga 

livsstil. Vi besöker en elektroniksoptipp i Ghana, ser regnskog skövlas i Brasilien och upplever hur 

bananplantagens kemikalier skadar miljön i Costa Rica. Resornas mål är att ge insikt om miljöproblem 

som orsakas av koldioxidutsläpp, överkonsumtion och kemikaliebesprutning av grödor. 

Programledare Özz Nûjen och miljöforskare Fredrik Hedenus diskuterar hur alla människor kan göra 

klimatskillnad genom små förändringar i mat-, konsumtions- och resvanor. 

Totalt globalt  Från 10 år 

Två tävlande ställs mot varandra i en fiktiv frågesport om hållbar utveckling. Frågorna har sin 

utgångspunkt i FN:s Agenda 2030, som är hållbarhetsmål som världens alla länder enats om. 

Hållbarhetsmålen syftar till att göra världen mer jämlik och rättvis, att utplåna den extrema 

fattigdomen och att lösa klimatkrisen. Forskare och sakkunniga inom ämnet hållbar utveckling 

medverkar. 

Hållbar utveckling återvinning: Glasförpackningar Från 8 år 

I filmen får vi sedan följa med Maja och Olle när de följer med glasflaskan och ser var den tar vägen. 

Först åker de med en insamlingsbil till kommunens avfall- och återvinningsanläggning. Här får de se 

hur avfallsmaterialet sorteras, packas om och fraktas iväg till olika industrier för att bli till nya 

produkter. Maja och Olle får följa med en av de stora lastbilarna med släp som varje dag går till 

Svensk Glasåtervinning med återvunnet glas. På Svensk Glasåtervinning får Maja och Olle se hur det 

går till när man rensar bort allt som inte är förpackningsglas. Både maskinellt och manuellt. De får 

också se hur maskinerna färgsorterar glasskärvorna mycket noggrant. Maja och Olle följer sedan med 

en av lastbilarna som transporterar färdigsorterat krossglas till Limmareds Glasbruk. På Limmareds 

Glasbruk får Maja och Olle se hur tillverkningen av nya glasflaskor går till. Hur man blandar nya 

råvaror med återvunnet glas i tillverkningen. De märker också hur bullrigt och varmt det är på 

fabriken och hur stressigt det ibland kan vara för de som sköter maskinerna. Efter resan med 

glasflaskan förstår Maja och Olle ännu mer hur viktigt det är att inte slänga glasförpackningar i de 

vanliga soporna eller i restavfallet, utan i återvinningen istället. 

Göra skillnad: återvinning, miljö, spara el - enkla tips Från 7 år 

Miljöförstöring har en prislapp både för naturen och den egna plånboken. Jordens resurser är inte 

oändliga. I Sverige gör vi av med mer energi än vad de flesta världsmedborgare gör. Men vi kan göra 

skillnad, oavsett om vi är barn eller vuxna. Den här filmen ska vara en ”ögonöppnare” hur man kan 

påverka miljön genom att göra egna val. Även små förändringar i vardagen kan göra skillnad, särskilt 

om det är många som gör förändringar. Vi får följa ett par syskon som lär sig hur man kan spara både 

pengar och på miljön genom enkla förändringar. 

De yttersta barnen Från 6 år 

Vi träffar fyra barn bosatta på de yttersta platserna i Sverige. Vad finns här och vad är unikt? Hur mår 

den här platsen? Emilia i Abisko, Zander på Gotland, Erik i Västra Torp och Minja på Syd-Koster 

berättar om sin plats. Tillsammans med miljöexperter gör de experiment för att påverka vuxna att 

skapa ett hållbart samhälle 
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Barr och Pinne räddar världen Från 5 år 

Ta hand om miljön, låt den vara grön! De två hjältarna Barr och Pinne räddar världen från farligt 

skräp och lär sig samtidigt om kompostering, kretslopp, allemansrätt, sopsortering och återvinning. 

Serien tar fasta på hjältedåd i vardagen. Barr och Pinne räddar papperskorgen från batterier, 

komposten från badbyxor och sjön från glasspapper. De får hjälp av den virriga allvetaren Stickan att 

ta reda på vart skräpet egentligen ska och varför. Kontentan levereras i en sammanfattande dikt. 

Skräp Från 5 år 

Vad händer egentligen med allt skräp som vi lämnar till återvinningen? Johan Anderblad tar med sig 

videokameran och ger sig ut för att ta reda på svaret. Han följer tidningar, metallburkar, 

pappersförpackningar, glasflaskor, plastpåsar, bildäck och gamla cyklar. Det blir en resa till smarta 

sorteringsanläggningar, skitiga jobb, kvarnar och smältverk. Glasflaskan. Vi skrotar ett kylskåp. Vad 

händer med gamla tidningar? Metallförpackningar. Matavfall blir biobränsle. Plastförpackningar. El 

och elektronik. Sopor blir värme. Metallskrot smälts ned. Gamla bildäck gör gräsmattan mjuk.  
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