


Hej vad kul att ni vill vara med i 
konstutställningen Vi skapar framtiden! 

Tillsammans med andra föreningar inom IOGT-
NTO-rörelsen, NBV och Våra Gårdar, samt nio 
etablerade konstnärer, kommer vi genomföra 
utställningar över hela landet där vi ställer ut våra 
konstverk kopplade till de Globala målen.

Det här finns i paketet:

• Den här handledningen
• 9 konstaffischer gjorda av kända illustratörer
• Tomma affischer för era egna verk
• 17 informationsblad (A5) att sättas upp vid   
 konstverken under utställningen
• 1 affisch som inleder utställningen
• 1 affisch som avslutar utställningen
• Konstnärsmaterial: färg, penslar, tuschpennor  
 och kritor



Syftet med projektet

”Vi skapar framtiden” är ett samarbete mellan Junis, 
Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund, IOGT-NTO, Våra Gårdar och 
studieförbundet NBV. Vår vision är att tillsammans 
öka kunskapen om de Globala målen, både hos oss 
själva i föreningarna och hos allmänheten. Det gör vi 
genom att arbeta med skapandet av utställningen och 
genom att bjuda in till våra lokaler där vi visar upp vår 
konst. 

Så här går det till i korthet

Konstutställningen ”Vi skapar framtiden” består av 
sjutton konstverk – ett konstverk för vart och ett av de 
Globala målen. Nio av konstverken är redan målade 
av kända konstnärer och serietecknare – de övriga 
åtta skapar ni själva! Av samtliga sjutton konstverk 
ordnar ni sedan en utställning i er lokal, dit ni bjuder 
in anhöriga och om möjligt allmänheten. 

Upplägg

Det är upp till er hur ni väljer att lägga upp projektet 
och hur många träffar ni vill ägna åt det. Ni kan välja 
att göra det under en eller flera träffar, eller under 
ett läger. Ni kan välja att varje person skapar ett 
konstverk var, att flera personer samarbetar kring 
ett konstverk eller att ett Globalt mål består av flera 



konstverk. Det viktiga är att alla Globala mål finns 
med i utställningen och att alla känner sig inkluderade 
i skapandet. Ni kan också välja att låta något eller 
några av målen, till exempel mål 17 “Tillsammans”, 
vara tomma och uppmana besökarna på utställningen 
att vara med och skapa det konstverket på plats.

Inför skapandet

Börja med att prata om de Globala målen. Vad vet ni i 
gruppen om de Globala målen? Uppskatta er kunskap 
på en skala 1-10 och fyll i detta på utvärderingen på 
iogtntororelsen.se/konstutstallning. Genomför gärna 
uppskattningen som en värderingsövning, till exempel 
“Stå på linjen”, där ena änden av linjen representerar 
“vet ingenting” och andra änden “vet allt”. 
Gå igenom varje mål och läs de beskrivningar av 
målen som hör till (se sista sidorna i häftet). Skriv upp 
de tankar som kommer upp. De blir ett bra stöd för att 
komma på vad ni sen ska måla.  
Exempel på frågor som ni kan ställa:
Vad tänker du på när du hör ordet fattig?
Vad tror du att någon som är fattig drömmer om? 
Finns det fattigdom i Sverige?
Är det viktigt att vara rik? 
Hur mår du när du är hungrig?
Har du någon idé på hur maten kan räcka till alla i 
världen?



Skapandet

Bestäm vem som tolkar vilket mål. Flexibiliteten 
är stor, ni kan välja att en person tolkar ett 
mål, att fler personer jobbar tillsammans kring 
samma konstverk, eller att ett mål består av flera 
konstverk. Ni kan också välja att låta besökarna av 
utställningen tolka ett eller flera av målen – se då till 
att det finns konstnärsmaterial och instruktioner i 
utställningslokalen. 
Ni kan använda er av det konstnärsmaterial som finns 
medskickat i paketet, eller använda eget material. 
Det är fritt upp till er att tolka det Globala målet på 
det sätt ni tycker. Vill ni hellre skapa en skulptur av 
naturmaterial, fotografera eller bygga något av papier-
maché – gör det. Bara er fantasi sätter gränserna.  

Fler tips på övningar och aktiviteter 
kopplade till Globala målen hittar du 
på iogtntororelsen.se/konstutstallning.

!



Förbered utställningen

Marknadsföring
Bestäm tid och plats för utställningen om det inte 
redan är klart. Bestäm också vilka ni ska bjuda in till 
utställningen – det kan vara föräldrar och närstående 
eller allmänheten. Kanske har ni möjlighet att bjuda 
in en skolklass eller en förening som vill lära sig mer 
om de Globala målen? 
Affischmall, mall för inbjudan och andra digitala 
resurser hittar du iogtntororelsen.se/konstutstallning.

Tips på sätt att marknadsföra:
• Flyers som alla i föreningen/gruppen delar ut till 

sina närstående
• Affischer utanför utställningslokalen och på 

allmänna anslagstavlor
• Skapa ett Facebook-event för utställningen
• Sprid informationen om utställningen i lokala 

Facebook-grupper 
• Tipsa lokalmedia 
• Skicka in till “Händer idag-spalten” i 

lokaltidningen



Planera utställningen
Prata igenom hur utställningen ska gå till. Är 
utställningen en eller flera dagar? Ska ni ha inträde? 
Ska ni sälja fika? Vem ska baka innan? Ska någon 
hälsa välkommen? Vem ska prata med ev. media som 
kommer? Dela upp arbetet och utse roller för er i 
gruppen. Förbered gärna så att det finns information 
om er ordinarie verksamhet i utställningslokalen. Har 
ni möjlighet – ordna andra aktiviteter som anknyter till 
de Globala målen, som ni bjuder in till i anslutning till 
utställningen.  

Häng upp utställningen
Sätt upp konsten tillsammans med informations-
lapparna med lagom stort avstånd. Tänk på att sätta 
upp dem utan att skada väggen eller tapeten bakom. 
Konstutställningen ska inledas med välkomstaffischen 
som berättar om syftet med utställningen och avslutas 
med avslutningsaffischen. 
Till varje konstverk hör en mindre informationsskylt 
som berättar om det Globala målet och konstnären. 
Tänk på att skriva dit era egna konstnärer på skyltarna. 
På skylten finns också en QR-kod som kan skannas med 
besökarens kamera i mobilen. Varje konstverk har en 
QR-kod som leder till en webbsida där mer information 
om det Globala målet finns, samt tips på hur besökaren 
själv kan bli mer klimatsmart inom det området. Se 
nästa sida för information om hur konsten ska hängas 
upp. 



Välkommen till vår utställning
- så kul att du är nyfiken på de Globala målen!

Innan du dyker in i konstens värld vill vi be dig svara på några frågor om 
vad du vet om de Globala målen.

Utställningen är producerad av Våra Gårdar, studieförbundet NBV och IOGT-NTO-rörelsen

Scanna koden och starta din utställningsupplevelse HÄR

Start-affisch

Mål 2: HungrigMål 1: Fattig

Placera affisch och  
informationslapp 
så här: 

Er egen affisch



Mål 6: Vatten

Er egen affisch

Mål 5: Jämställdhet

Mål 4: Jag kan!Mål 3: Mår bra



Mål 10: RättvistMål 9: Uppfinn framtiden

Mål 8: Schysst jobb

Er egen affisch

Er egen affisch

Er egen affisch

Mål 7: Energi



Mål 11: Staden

Mål 14: Under ytanMål 13: Klimatprotest

Mål 12: Kom och köp! 

Er egen affisch



Mål 16: Fred

Slut-affischenMål 17: Tillsammans

Er egen affisch

Er egen affisch
Stort, stort tack för besöket

- hoppas du haft kul och lärt dig massor!
När du kom hit fick du svara på några frågor om vad du kunde om de 

Globala målen. Nu när du tagit del av denna faktaspäckade utställning 
vill vi gära följa upp detta, och be dig svara på motsvarande frågor igen. 

Utställningen är producerad av Våra Gårdar, studieförbundet NBV och IOGT-NTO-rörelsen

Scanna koden och runda av utställningen HÄR

Mål 15: Vår planet



Genomför utställningen

Hälsa besökarna välkommen till utställningen. 
Ha gärna en person som visar hur QR-koderna på 
informationsskyltarna fungerar. Särskilt viktigt är detta 
vid start- och slutaffischen, där besökaren svarar på 
frågor om sin egen kunskap kring de Globala målen – 
detta behövs för vår utvärdering av projektet. Om ni 
har möjlighet kan ni stå bredvid det konstverk ni varit 
med och gjort och berätta om hur ni tänkt i skapandet 
av konsten. Ta gärna tillfället i akt och informera om er 
egen ordinarie verksamhet och om Världens Barn. Om 
ni väljer att låta något av konstverken vara tomt och 
att besökarna av utställningen ska vara med och skapa 
detta, är det bra att ha någon person på plats som kan 
hjälpa till och svara på frågor kring detta. 

Världens Barn

Utställningen är ett bra tillfälle att också passa på att 
samla in pengar till Världens Barn. Här kan ni eventuellt 
ta inträde som går direkt till Världens Barn, sälja fika 
i anslutning till utställningen, sälja era egna konstverk 
eller bara ställa ut Världens Barn-bössor i lokalen. 
Kontakta din regionala Världens Barn-samordnare för 
mer information om bössor och annat material ni kan 
använda. På iogtntororelsen.se/konstutstallning hittar 
du information om IOGT-NTO-rörelsens gemensamma 
insamlingsbössa, men det går också bra att starta en 
egen digital insamling.  
Läs mer på bossan.varldensbarn.se



Utvärdera

“Vi skapar framtiden” är ett projekt finansierat av 
ForumCiv. Detta gör att det är extra viktigt att vi både 
dokumenterar vårt arbete och utvärderar projektet. Om 
ni har deltagarnas tillstånd att fotografera dem så gör 
gärna det under skapandets gång. Även bilder på era 
egna konstverk tar vi gärna emot som dokumentation. 
Observera att första utvärderingsfrågan ska besvaras 
innan ni påbörjar skapandet av konstverken. 
Efter ni genomfört utställningen fyller ni i resten 
av utvärderingen och skickar in den. Ni hittar 
utvärderingen på iogtntororelsen.se/konstutstallning.
I formuläret för utvärdering kan ni bifoga era 
fotografier. 

Detta behöver ni rapportera i utvärderingen:  

• Innan skapandet påbörjas: Så här mycket känner vi 
som deltar i projektet till om de Globala målen. 

• Statistik från utställningen, exempelvis antal 
besökare.

• Efter utställningen: Så här mycket känner vi som 
deltar i projektet till om de Globala målen nu.



Om ni vill göra mer 

Vill ni arbeta vidare med de Globala målen? 
På iogtntororelsen.se/konstutstallning har vi samlat tips 
på aktiviteter och vidare läsning som passar oavsett om 
er förening/grupp är barn eller vuxna. Här hittar du 
både lekar, diskussionsfrågor, underlag för studiecirkel 
och mycket annat! 

Lycka till med er utställning!



1. Fattig  
Att vara fattig är inte bara att sakna pengar. Det kan också vara att inte få 
gå i skolan, få ett jobb eller att få säga eller tycka vad man vill. Omkring 
1,3 miljarder människor i världen är fattiga. Ungefär hälften av dem är 
barn. Fattigdomen minskar i världen, tack vare att fler människor får 
tillgång till vård, utbildning, rent vatten och får en rättvis lön för sitt 
arbete. 
Målas av föreningen/gruppen. 

2. Hungrig  
Hunger är det som flest människor i världen dör av. Idag lever ungefär 
821 miljoner människor i hunger. Brist på mat är en katastrof, både för 
den som drabbas av det och för samhällets möjlighet att utvecklas. Det 
som kan lösa bristen på mat är framförallt ett hållbart jordbruk och en 
rättvisare fördelning av den mat som finns. 
Målas av Henrik Jonsson.

3. Må bra  
Att må bra och ha en god hälsa är viktigt. Hur man mår påverkas av 
flera saker, till exempel ekonomin och hur samhället man växer upp i är. 
Även klimatet spelar roll. För att förbättra hälsan behöver man se till att 
jobba med alla de tre sakerna. Människors hälsa blir bättre och bättre i 
hela världen. Det beror bland annat på att fler får tillgång till bra vård. 
Målas av Sara Olausson. 

4. Jag kan!  
Att få utbildning är en mänsklig rättighet, men trots det kan ungefär 
774 miljoner människor i världen inte läsa. De flesta är kvinnor. Att så 
många saknar utbildning är ett stort problem eftersom det är en av de 
viktigaste grunderna för både hälsa, jämställdhet och möjligheten att 
vara med och jobba för ett hållbart samhälle. 
Målas av Henri Gylander. 

5. Jämställdhet  
Jämställdhet och rättvisa mellan män och kvinnor leder till ett bättre 
fungerande samhälle. Våld mot kvinnor och diskriminering är både 



dåligt för den som drabbas och för utvecklingen i världen. Man behöver 
jobba för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter inom både politik 
och ekonomi och för att de ska ses som lika mycket värda. 
Målas av föreningen/gruppen. 

6. Vatten   
Vatten är livsviktigt för allt som lever på jorden. Brist på vatten kan leda 
till bråk, både i och mellan länder, men tillgång till vatten kan göra att 
länder samarbetar bättre och att möjligheten till fred ökar. En av tre 
personer i världen lever i en ohälsosam miljö. De har till exempel inte 
tillgång till toaletter eller rent vatten att tvätta sig med. 
Målas av Lotta Sjöberg. 

7. Energi  
Hur vi tillverkar och använder energi och bränslen påverkar både kli-
matförändringar och fattigdom i världen. Många människor har inte 
tillgång till el, men när behovet ökar behöver vi hitta sätt att producera 
el och värme på ett sätt som jorden klarar av. Då kan vi minska våra 
utsläpp och se till att fler får tillgång till el och energi utan att vi skadar 
planeten. 
Målas av föreningen/gruppen. 

8. Schysst jobb  
Hälften av alla människor som jobbar har en osäker anställning. Det 
kan handla om att de får för lite i lön eller inte får några pengar om de 
blir sjuka och inte kan jobba. Att arbetena är trygga, och ger människor 
tillräckligt med lön och rättigheter på arbetsplatsen är viktigt för alla i 
samhället. Vi ska göra allt för att stoppa barnarbete, människohandel 
och modernt slaveri. 
Målas av föreningen/gruppen. 

9. Uppfinn framtiden 
Att uppfinna nya saker där man använder sig av ny teknik är ett sätt att 
lösa de problem som vi människor och vår planet står inför. På det sättet 
kan man skapa nya, mer miljövänliga, produkter. Att utveckla ny teknik 
skapar fler jobb, vilket behövs. Ett annat sätt att arbeta för en hållbar 



framtid är att investera pengar i bra industrier och forskning kring  
miljöfrågor. 
Målas av Johan Wanloo. 

10. Rättvist  
Att fördela resurser och makt jämnt i världen är viktigt för ett hållbart 
samhälle. Ingen ska lämnas utanför i utvecklingen. Jämlikhet innebär att 
alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett varifrån man kom-
mer, vilken religion man har, hur gammal man är eller om man ser sig 
som kille eller tjej. Jämlikhet minskar risken för konflikter i världen. 
Målas av föreningen/gruppen. 

11. Staden  
Över hälften av världens befolkning bor i städer och antalet bara ökar. 
Växande städer kan vara bra för ekonomin, men det kan också leda till 
påfrestningar på ekosystemet. När städer växer är det viktigt att tänka på 
miljön när man bygger nya hus och planerar för att staden ska fungera. 
Till exempel måste teknik, transporter och återvinning fungera när man 
blir fler. 
Målas av Ulrika Linder. 

12. Kom och köp!  
Visste du att en tredjedel av den mat som produceras slängs? Att män- 
niskan köper och konsumerar för mycket är ett stort problem. För att 
klimatet, miljön och vi människor ska må bra måste vi både ändra på 
hur mycket vi konsumerar och på vilket sätt vi tillverkar saker. Just nu 
använder vi mer resurser än vår planet klarar av. 
Målas av Fabian Göranson. 

13. Klimatprotest  
Klimatförändringar är ett stort hot mot hela vår planet. När våra utsläpp 
fortsätter att öka, så ökar också temperaturen på jorden. Det påverkar 
både tillgången på vatten och möjligheten att odla mat och leder till att 
haven försuras och risken för naturkatastrofer ökar. Genom att utbilda 
människor och hitta nya miljösmarta lösningar kan vi minska klimatför-
ändringarna. 
Målas av föreningen/gruppen. 



14. Under ytan 
Det är tack vare världens hav som vi människor kan bo på jorden. Hur 
vi tar hand om haven påverkar både klimatförändringar och människans 
överlevnad. Några av de problem som drabbar våra hav är gifter, föro-
reningar, försurning och att vi fiskar för mycket. Varje år hamnar åtta 
miljoner ton plast i haven. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven 
oss. 
Målas av Matilda Ruta. 

15. Vår planet  
I våra skogar, våtmarker, torrmarker och berg lever miljontals olika djur-
arter. Vår miljö är också viktig för vårt behov av mat, energi, vatten och 
material för att tillverka saker. Dessutom renar våra omgivningar både 
luft och vatten. När vi förstör, till exempel genom utsläpp eller genom att 
hugga ner skog, hotar det både djurens och vår överlevnad. 
Målas av Kolbeinn Karlsson. 

16. Fred 
Fred gör det möjligt för länder och samhällen att utvecklas. Om det 
pågår krig innebär det inte bara lidande för människorna – det är också 
dåligt både för landets ekonomi och för miljön. Där det är krig är det 
svårare för folket att ta sig ur fattigdom. Om alla är lika inför lagen och 
har lika rättigheter så ökar chansen till fred i samhället. 
Målas av föreningen/gruppen. 

17. Tillsammans  
Världen är mer sammankopplad än någonsin och för att de Globala 
målen ska bli verklighet måste alla samarbeta. Inget land eller grupp får 
lämnas utanför. Att dela med sig av kunskap, teknik och pengar är vik-
tigt, precis som att hjälpas åt vid kriser och katastrofer. För att genomfö-
ra de sjutton Globala målen krävs en global solidaritet – att vi tar hand 
om varandra. 
Målas av föreningen/gruppen.


