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Et lag som ligger rundt jorda og sørger 
for jevn temperatur

Solidaritet

Noe man kan bruke til noe ny�ig. 
F.eks. trær, vann, gull og olje

Atmosfære

Når alle trær i et område hugges ned

Ressurs

Et system av rør. Noen leder vann til 
hus, og andre brukes til å kvi�e seg 
med ski�ent vann, urin og avføring. 
O�e et annet ord for kloakksystem.

Avskogning

Et ord som beskriver at man trenger 
noe

Sanitæranlegg

17 mål for bærekra�ig utvikling i 
verden innen 2030

Behov
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Sier noe om hvordan folk lever i et 
samfunn. F.eks: helse, utdanning, 

likestilling, demokrati.

FNs bærekra�smål

Et ord for noe som gjelder for alle

Sosiale forhold

Fellesord for penger, mat, utstyr, råd 
og hjelp som et land gir til et annet

Universelt

Å �erne, drepe eller utsle�e alt av 
noe, f.eks. en art

Bistand

Farlig vær, som når vinden eller regnet 
er så kra�ig at det kan bli farlig for 

både mennesker og naturen

Utrydde

Annet ord for å passe på, besky�e 
eller forsvare

Ekstremvær
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Det motsa�e av saltvann. 
Brukes som drikkevann

Verne

Et system i naturen, hvor alle artene 
som lever der er avhengige av 

hverandre for å overleve

Ferskvann

Et slektsledd. Besteforeldre, foreldre 
og barn er eksempler på de�e. 

Økosystem

Noe som gjelder alle land

Generasjon

Penger som er lånt, som må betales 
tilbake

Global, internasjonal

Folkestyre, hvor folk stemmer frem 
lederen av landet i valg

Gjeld
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Ferskvann som finnes under bakken. 
97-98 % av alt ferskvann på jorda

Demokrati

Kan brukes uten å bli brukt opp, så 
lenge man ikke bruker for mye på en 

gang. (Vann/tre/vind f.eks.)

Grunnvann

Fellesord for hjelp fra lege, syke-
pleiere, sykehus, helsesøster, vaksine, 

medisin, operasjon og behandling

Fornybare ressurser

Stigning i jordas 
gjennomsni�stemperatur

Helsetjenester

Fellesord for alt som får et samfunn til 
å fungere godt, som veier, flyplasser, 

strøm, interne�, vann og søppelanlegg

Global oppvarming

Å skaffe penger til et bestemt formål

Infrastruktur
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Gjennomsni�sværet på et sted, målt 
over tid, vanligvis 30 år

Finansiere

Annet ord for en internasjonal avtale

Klima

Vise medfølelse og samhold med 
andre

Konvensjon


