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Vad drömmer du om att 
förändra i världen? 

Lösa klimatkrisen, utrota fattigdom, minska ojämlikheter…Vad 
drömmer du om att förändra i världen? I den här digitala 
poesiantologin möter du barn och unga som gör sina röster hörda för 
en hållbar framtid.  

Boken innehåller dikter skapade av barn och unga i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet i Trelleborg, Helsingborg, Sundsvall, 
Sollentuna, Mullsjö och Forshaga. Dikterna belyser hållbarhetsfrågor 
utifrån barns- och ungas perspektiv. 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, vilket 
bland annat innebär att barn och unga har rätt till information, att 
säga sin mening och att vara med och bestämma över frågor som 
påverkar deras liv. Frågor som berör hållbar utveckling är sådana 
frågor. Att skapa poesi med utgångspunkt i de globala målen ökar 
dina kunskaper om hållbar utveckling och ger dig möjlighet att göra 
din röst hörd för en hållbar framtid.  

Bokens dikter har valts ut av en jury i samband med Sustainable 
Poetrys årliga poesitävling. Boken innehåller också illustrationer 
skapade av konstnären och illustratören Ingrid Skåre, Big Brain 
Agency. Underlag för den konstnärliga processen är illustrationer 
skapade av elever i Trelleborg.  

Läs, utforska och inspireras av denna poesiskatt som ger nya 
insikter, hopp och framtidstro. Kanske blir du nyfiken på poesi och 
vill göra din röst hörd för en hållbar framtid? Dikterna och 
illustrationerna handlar om dig, om mig och om vår gemensamma 
framtid på hållbar väg.  

Trevlig läsning. 
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TACK poeter och illustratörer för värdefulla dikter och 
illustrationer.  

TACK pedagoger, lärare och skolbibliotekarier som bidrar till att 
ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen.  

TACK medskapare i projektet - Tillsammans för en hållbar framtid!  

     Sustainable Poetry Teamet 

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och 
kulturprojekt som lyfter barns och ungas röster för en hållbar 
framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen 
och stärker genomförandet av mål 4 god utbildning för alla (se 
www.globalamalen.se) Mer information om projektet och tips för att 
skapa poesi med utgångspunkt i de globala målen finns här: 
www.sustainablepoetry.se  
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 Det finns ett hopp 

 Vi ser hur halva klotet är fattigt och andra rikt,  

 om vi inte tar tag i detta kommer inget bli sig likt. 

 Många fattiga bor i tält, 

 de har inte mat och dör av svält. 

 Vi tror att det inte finns ett stopp, 

 men det finns ett hopp. 

 De fattiga ser vatten 

 som den största skatten. 

 Det är så torrt, 

 så allt vatten har hunnit rinna bort. 

 Det finns ett hopp. 

 De fattiga går inte i skolan och lär sig nått  

 hur ska det bli med deras lönepott. 

 Vi måste hjälpas åt, 

 för att stoppa fattigdomen och gråt. 

 Det finns ett hopp. 

7 



 Allt som finns på jorden måste vi dela, 

 så att alla människor ska bli hela. 

 Detta är väldigt akut, 

 men det kommer snart att få sitt slut. 

 Det finns ett hopp. 

                                   Elma, årskurs 6 
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 Miljön den är viktig, det vet vi så klart 

 Så tänk en extra gång och lev hållbart 

 Släng skräpet i tunnan för djur och natur  

 De är varelser med, ingen sagofigur          

 “spelar ingen roll” jag är en i publiken 

 alla verkar veta,  den perfekta etiken 

 men vi har ingen koll på denna problematiken 

 ändrar vi inget blir barnet besviken 

 Världen står i brand, vattnet tar slut 

 inte ens säkert för dig att gå ut 

 Problemet är vårat, skulden är vår 

 Vi behöver göra något nu, helst igår 

 förnybar energi, inte elda med kol 

 det kommer o ta slut o vi når inga mål 

 Solen kan gå upp för en sista gång  

 skydda planeten, lyssna till vår sång 
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 Allesammans vad gör vi nu ? Hur löser vi detta? 

 Sortera, respektera för allas bästa 

 Allesammans vad gör vi nu? Hur löser vi detta?

Ta hand om planeten, det är det rätta 

 Värmen stiger, solen svider

planeten måste räddas, annars vi lider

alla måste hjälpa, själar o individer

går inte att vänta på bättre tider 

Ojämnheter bland kön och ras

för det spelar ju roll om du heter Claes

Kom igen allihopa, det räcker nu

året är väl inte 19-67

så händerna i luften, jag vet det är tufft men

Höj rösten för livet och använd ditt förnuft 

Edvin, årskurs 9
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   Jag längtar  

   efter mamma 

   Det var sista  

   gången jag såg mamma 

   När jag tänker på henne  

   blir jag starkare 

   Och starkare 

   Jag blir glad 

   När jag ser 

   Henne i mitt huvud 

   Och jag 

   Längtar efter 

   Mamma fortfarande 

    Eman, årskurs 2 
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 Parken som var fylld med liv  

  är tom nu 

  torget som brukade surra  

  är tomt nu 

  ensamheten knackar på 

  men jag struntar i att öppna  

  en dag går den  

  för att aldrig dyka upp igen

                                    Jenefer och Ida, gymnasiet
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Skräp är dåligt för naturen 

 För annars äter djuren upp det 

 Då dör de och är döda för alltid 

 Kanske är sköldpaddan uppe i himlen 

 För den drunknade i vattnet och kunde inte andas 

 För den satt fast i nätet 

 Som vuxna har kastat i havet 

 Fiskarna äter också upp skräpet 

 Så man får inte slänga skräp i havet och naturen 

 SLUTA KASTA SKRÄP I VATTNET 

 DÅ FÅR MAN LÄRA DEM EN LÄXA

     

  Barn i förskolan
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Jag ser allting förändras, 

  allting går i kras 

  Folk fattar inte 

  allting bara antas 

  Skogen skövlas, 

  jorden gråter 

  förstår inte människor 

  att vi inte kan få världen åter? 

  Moder jord är mänsklighetens kropp 

  Så länge det finns liv, finns det hopp. 

  Vi måste få balans 

  i våra behov och vår natur 

  Frågan är bara…  

  HUR? 

    Juni, årskurs 6 
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 Hopp  

 Förtvivlan  

 Sorg 

 Glädje  

 Skratt och gråt  

 Allt inom en snar eller fjärran framtid.  

 Ibland så nära till hands  

 och ibland så långt bort att ingen vet var.  

 Ibland så gömda att inte ens en själv hittar dem  

 och ibland så blottade att alla hittar och vet.  

 Men de drivs alla av samma sak.  

 Går på samma bränsle.  

 Nämligen drömmar.  

 Drömmar om något annat.  

 Om hur något kan bli.  

 Eller om hur det borde bli.  
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 Hur någons högsta dröm kan vara den andras värsta.  

 Hur vissa saker ses som självklara för den ena  

 att man inte ens drömmer om det.  

 Och hur det för den andra är det mest fantastiska  

 men så osannolikt att det bara går att drömma om.  

 Drömmar!  

 Ibland blir de sanna.  

 Och ibland ej.  

 Men är de inte fantastiska? 

 För ibland. 

 När allt känns förtvivlat och förgäves  

 så är det drömmarna som håller en vid liv. 

 Håller oss flytande.  

 Får oss att kämpa vidare mot vårt mål.  

 Även fast det ibland känns omöjligt. 

    Clara, årskurs 8 
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  Vårt språk är fullt av bokstäver 

  ord, meningar och vackra delar. 

  Vårt språk är fullt av kärlek 

  stolthet, lycka  

  och trygghet. 

  Vårt språk är viktigt för oss 

  vacker, kär 

  och mycket stark. 

  I våra hjärtan bär vi vårt språk 

  och håller det väldigt hårt.

       Aisha årskurs 1, Amina årskurs 3, Marin årskurs 2,  

Hanel och Emin, årskurs 3 

27 



    

   Mitt modersmål 

   är mitt hjärta kär. 

   Jag använder det varje dag 

   och bär det i min själ 

   Alla mina förfäder 

   har talat det i århundraden. 

   Jag är stolt över det 

   och njuter av lycka. 

     Faris, åk 8 
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  Jag är trädet 

  Jag är fin och hög som ett berg. 

  Jag är jordens lungor och ger dig  

  syre helt utan krav. 

  Jag är viktig så var min vän 

  och ta hand om mig. 

  Jag är trädet. 

                                     Hassan, gymnasiet 
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  För länge sedan stod vi på klippan 

                        Jag och min familj 

                       Vi väntar på vintern 

                       Vi fryser men är ändå glada 

    Barn i förskolan 
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  I have a story to tell 

  and hope you take it well 

  we all need enough food 

  to get in the right mood 

  and no child that is four 

  should never ever be poor 

  so go together girls and boys 

  clap your hands and raise your voice 

  make earth a better place 

  no matter what race 

  we must fix our gender equality 

  all people have the same qualities 

  jobs and food for all of  us 

  if  you are a doctor or driving a bus 
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  so go together girls and boys 

  clap your hands and raise your voice 

  make earth a better place 

  no matter what race 

  Boys and girls raise your voice 

  Young and old make some noise 

  We need to make a change 

  Cause this is very derange 

    

    Viggo, årskurs 8 
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  kaniner, hästar, lejon, tiger, leopard  

  och alla andra djur ska få leva i sin natur 

  uggla, papegoja, svan, fiskmås, flamingo  

  och alla andra fåglar ska kunna flyga fritt 

  hajar, clownfiskar, gäddor, laxar  

  och alla andra djur i haven ska ha friskt vatten 

  så skräpa inte ner våran jord 

     Milja, årskurs 3 
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   Lev ditt liv  

   Sluta med krig 

   Tänk på din familj  

   Sluta ge kritik 

   Kämpa för din rättighet 

   Kämpa för det du tycker om 

   Kämpa för din framtid 

   Ge aldrig upp 

   Ha tålamod med respekt 

   Alla människor är lika 

   Alla har en fri vilja 

   Döm inte någon 

   Döm dig själv 

   Respektera varandra 

   Gör rätt för att få rätt 

     Elever i gymnasiet 
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Jag har aldrig stått på en klippa 

  Det är läskigt att vänta på stormen 

  Kanske blir man blöt 

  Kanske blir man rädd 

  Jag är rädd för att ramla i havet och drunkna 

     Barn i förskolan
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 Modersmål. 

 Som en mild vind under en varm dag. 

 Den brisen är bara obekväm om du inte har en jacka 

 Precis som min farfar skämtar, 

 Som lockar mitt leende. 

 Modersmål. 

 Söt som honung, 

 Silkeslen som mormors hand, 

 Som håller mig fast 

 för att inte falla, 

 Som om jag är liten igen. 

 Modersmål. 

 Nära mitt hjärta. 

 Som ett litet barn 

 Som klättrar över sin far 

 Min fars leende är så kärt för mig, 

 Precis som den vackraste soliga dagen 
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 Modersmål. 

 Min mors röst, 

 Som slag, 

 Från hennes varma, vackra hjärta 

 Från vilket ord vid rätt tidpunkt 

 Kommer till mitt sinne som räddning. 

     Nura, årskurs 9
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Där föll den sista väggen 

det lilla vi hade försvann över en natt 

intrycken i bakgrunden 

de hjärtskärande barnen som förlorat sina föräldrar  

vattnets klirrande ljud mot stadens hus  

de sista blixtarnas ekande dunder  

Där föll den sista vattendroppen 

utan sömn, utan hem, men kneget började 

solen blev stadens klocka 

det oändliga tickandet från öst till väst  

skymningen är dagens mål, gryningen fruktas 

Där föll solen över horisonten 

sängen frestar men törsten vinner 

med dunken i hand och gud i famn börjar färden 

steg för steg, timme efter timme  

med ändamålet i mitt minne
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Där föll solen över horisonten 

sängen frestar men törsten vinner 

med dunken i hand och gud i famn börjar färden  

steg för steg, timme efter timme  

med ändamålet i mitt minne 

Där föll tystnaden över staden 

ett hus i tusen bitar 

kropparna som flyter i vattenmassorna 

en säng, en familj, ett hem, en trygghet  

allt är borta  

och gryningen nalkas i nattens mörker,  

morgondagen blir gårdagens arbete 

     Edvard och Joel, gymnasiet 
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 Inte på tusen år 

 Trodde jag  

 Att min röst skulle bli hörd 

  

 Född som en ful ankunge  

 Uppväxt till att bli en mäktig örn 

  

 Över berg och dal 

 Under vatten och jord 

 Hör nu mitt skri 

 För jag har funnit kraften i mitt språk 

 Funnit kraften i mig 

  Språket ger mig styrka att förändra 

 Språket ger mig förutsättningar att få min röst hörd 

     Felicia, gymnasiet 
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      Ta reda på vad du kan göra  
    för att bidra till en hållbar framtid:     
               www.globalamalen.se 

http://www.globalamalen.se


Förskolor och skolor 

Förskola: 
Gertrudsgårdens förskola, Trelleborg 
Ängens förskola i Skegrie, Trelleborg 

Grundskola: 
Östra Skolan, Trelleborg 
Nanny Palmkvist skola, Helsingborg 
Pilevallsskolan, Trelleborg 
Gunnarsboskolan ABC-huset, Mullsjö 
Västervångskolan, Trelleborg 
Klagstorps skola, Trelleborg 
Liljeborgsskolan, Trelleborg 
Sollentuna musikklasser i samarbete  
med Makerzone, Sollentuna 

Gymnasieskola: 
Sundsvall Gymnasium, Sundsvall 
ForshagaAkademin, Forshaga 
Söderslättsgymnasiet, Trelleborg 
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D römmar för en hållbar framtid är en 
digital poesiantologi som består av 
dikter skapade av barn och unga i 
förskolan, grundskolan och 
gymnasiet. De berör FN:s 17 

globala mål för hållbar utveckling och skildrar 
barns och ungas tankar om samtiden och 
framtiden. 
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