FRAMTIDSFRÅGOR I KLASSRUMMET

KLIMAT&
ENERGI

En didaktisk vägledning för åk. 4-9

Introduktion
Hållbar utveckling är vår tids stora utmaning och ska genomsyra utbildningen i
grundskolan. Men hur undervisar vi om hållbarhetsfrågor som t.ex. energi och
klimat så att eleverna inte bara får kunskap om problemen, utan att ämnet också
väcker intresse, engagemang och skapar handlingskompetens? Här presenteras
ett axplock av forskning inom området, där några av de viktigaste komponenterna
för att lyckas lyfts fram. Materialet är tänkt som inspiration till lärare i arbetet med
energi- och klimatfrågor och innehåller, förutom forskningsanknytningarna, flera
olika lektionsupplägg.

Så här fungerar materialet
I det första kapitlet presenteras forskning och tankar om undervisning i komplexa
framtidsfrågor. Kapitlet avslutas med frågor som ni med fördel kan diskutera i
arbetslaget.
I materialet finns även förslag på lektionsupplägg till följande ämnesområden:
• Klimatförändringarnas effekter
• Matens klimatpåverkan
• Klimatsmarta städer
Lektionsuppläggen finns i två versioner, en för årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9.
Till varje uppgift hittar ni redovisningsförslag, förslag på hur eleverna kan sprida sitt
arbete, kopplingar till Lgr 11, bedömning, utvärdering, frågor att jobba vidare med
och en didaktisk reflektion.
Vi hoppas att detta material kan vara ett stöd i ert arbete och att ni blir inspirerade!
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Hur undervisar du om viktiga framtidsfrågor?
Jag vill! Jag kan! Vad vi menar med handlingskompetens
Alla elever som lämnar skolan ska göra det med en känsla av handlingskompetens. Begreppet är centralt
inom lärande för hållbar utveckling och innefattar:

•

Kunskap och förståelse för problembilden, inte bara naturvetenskapliga förklaringsmodeller utan
också strukturella orsaker

•
•

Kunskap om påverkansmöjligheter och vilja, lust och mod att agera
Förmåga att självständigt söka lösningar, kritiskt granska och reflektera över olika alternativ

I Ellen Almers avhandling får vi möta tre unga vuxna med flera års engagemang i hållbarhetsfrågor och
som tidigt i livet upplevt att de vill och kan påverka, även i stora frågor. Hur fick dessa ungdomar sitt
engagemang?
Utifrån ungdomarnas berättelser identifierar Almers gemensamma teman som framstår som viktiga för att
utveckla handlingskompetens och vi har valt att lyfta fram några av dessa. Känslorna var för ungdomarna i
studien viktiga, både för att väcka engagemang (t.ex. empati, frustration och handlingslust och hoppfullhet)
och för att behålla ett engagemang (t.ex. glädje genom att agera, komma till sin rätt, känna sig uppskattad,
känna mening och glädje över att känna delaktighet och tillhörighet). Att uppleva sig kompetent är ett
annat viktigt inslag i ungdomarnas berättelser och verkar stärka viljan att agera och att engagera sig. Ellen
Almers skriver:

”Att erfara kompetens ska inte förväxlas med att uppleva att man kan fakta, även om det ingår som en del
i den upplevda kompetensen. Upplevd kompetens kan handla om att man erfar att man besitter insikter,
att man har en förmåga att påverka, att man vågar, att man kan analysera, att man kan lösa problem, ta
initiativ, organisera, kommunicera eller samverka socialt.”
Ungdomarna i studien har också vuxit upp med förhållningssättet att individer har valmöjligheter och att
handlingsvalen får olika konsekvenser. Det verkar även som att erfarenheter av egen och andras framgång
i påverkansarbete stärker handlingsbenägenheten.
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Social gemenskap är ett annat återkommande tema i ungdomarnas berättelse. Om handling för hållbarhet
leder till att en blir socialt isolerad tenderar viljan att agera att avta. Men om agerandet snarare stärker
känslan av tillhörighet och social gemenskap tenderar vilja att engagera sig och agera att öka.1 Det är
alltså värt att fundera på hur skolan kan vara en aktör för att skapa förutsättningar för en social gemenskap
kopplat till hållbarhetsfrågor.
En viktig utmaning utifrån studiens resultat är att i skolan rikta uppmärksamhet mot hållbarhetsproblem
med ett lösningsinriktat fokus. Det är viktigt att eleverna får kunskap om problemen, men att de också får
uppleva att det finns förutsättningar för att kunna agera och att de upplever att de själva har den kompetens
som krävs för att agera. Här har läraren som vi ser det en mycket viktig roll.
Begreppet handlingskompetens stämmer väl överens med normer och värden i grundskolans läroplan
(Lgr 11) där skolans mål är att varje elev:

•
•
•
•
•

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att
hjälpa andra människor,
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med
deras bästa för ögonen, och
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.” 2

1 Almers, Ellen, Handlingskompetens för hållbar utveckling. Tre berättelser om vägen dit. Diss., Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i
Jönköping, 2009.
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
(hämtad 2014-09-19). 	
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”Det viktiga är att oron inför
klimatproblematiken kombineras med
känslor som hopp och meningsfullhet
istället för pessimism.”

Var inte rädd för oro
80 % av 1000 tillfrågade ungdomar i åldern 15 – 25 år uppgav i en undersökning från WWF att de kände oro
för klimatförändringar. I samma undersökning sa närmare hälften av de tillfrågade ungdomarna att de på
grund av oro för klimatförändringar redan hade börjat ändra sitt beteende.3 Det senare skulle kunna tolkas
som att oro är en drivkraft till handling.
Maria Ojala har också undersökt ungdomars oro för klimathotet och har bland annat tittat på om denna
oro får ungdomarna att må dåligt. Studien visar att oro inte behöver vara negativt. Oro kan fungera som en
drivkraft och unga kan känna mycket oro och ändå må bra. Det viktiga är att oron inför klimatproblematiken
kombineras med känslor som hopp och meningsfullhet istället för pessimism.
Det är viktigt att undervisa om allvarliga framtidsfrågor och pedagoger behöver inte vara rädda för att väcka
oro hos eleverna. Istället gäller det att hjälpa unga att hantera sin oro på ett konstruktivt sätt. Detta kan
underlättas genom att fokusera på hopp och visa på den glädje som det kan innebära att vara engagerad
i viktiga samhällsfrågor och i ett positivt förändringsarbete. För att få en känsla av hopp är det viktigt att
både känna att det är möjligt att göra någonting själv för att påverka, men också att ha tilltro till att andra
aktörer gör något. 4

3 Wirtén, Håkan m.fl., ”80% av Sveriges unga har klimatångest”, Svenska Dagbladet, 19 mars 2013, Tillgänglig: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/80-procent-av-sveriges-unga-har-klimatangest_8007724.svd (hämtad 2014-09-24)
4 Ojala, Maria, Barns känslor och tankar om klimatproblemen, Statens energimyndighet, 2010, Tillgänglig: http://www.energikunskap.se/Global/L%C3%A4rarrummet/Barns%20k%C3%A4nslor%20om%20klimatproblemen.pdf (hämtad 2014-09-15). Almers, Ellen, Handlingskompetens för hållbar utveckling. Tre
berättelser om vägen dit. Diss., Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, 2009.
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Intresseväckande och relevant
På Skolverkets hemsida kan vi läsa att

”Ämnena finns inte med som en del av utbildningen för att de ska göras relevanta i skolan. De finns
för att innehållet har relevans för samhället. Därmed är det viktigt att eleven uppfattar innehållet som
betydelsefullt för livet och samhället i stort”.5
Här blir läraren viktig för att koppla ihop innehållet med större sammanhang. Det kan ske genom att t.ex.
koppla ämnesområden till varandra och genom att relatera innehållet till elevernas vardag.
Anders Jidesjö visar i sin forskning att elevernas resultat förbättras om undervisningen ingår i ett
sammanhang och kopplas samman med relevanta samhällsfrågor. Han menar att skolan ofta ignorerar
elevernas erfarenheter och att mycket fokus fortfarande hamnar på ett ämnestänkande med ensidiga krav
på katalogkunskaper. Inslagen av rolig och relevant allmänbildning, diskussion och reflektion får stå tillbaka.6
Inte heller forskaren Iann Lundegård menar att det går att hantera miljö- och hållbarhetsfrågor som endast
faktaproblem. Han har i sina studier analyserat ungdomars samtal om hållbar utveckling och visat att de
istället till stor del handlar om mellanmänskliga intressekonflikter. Därför är det viktigt att undervisningen
lyfter upp dessa konflikter till diskussion. För att eleverna ska bli engagerade och diskussionen ska ta fart
finns det en poäng att de får börja med att reda ut vilka konflikter som finns i förhållande till hållbarhetsfrågorna
och vilka ställningstaganden olika aktörer tar. Sedan kan de börja efterfråga fakta som underbygger eller
förkastar olika ställningstaganden.
Lundegård lyfter vikten av att undervisningen tar avstamp i så kallade deliberativa frågor, d.v.s. frågor om
vilka olika vägar det finns att lösa ett problem. De deliberativa frågorna belyser de intressekonflikter och de
etiska val som hållbarhetsfrågorna vilar på och ger eleverna möjligheten att diskutera, ta ställning till och
välja mellan alternativa lösningar.
Iann Lundegård visar också att elever ofta kopplar det de samtalar om till värderingar och känslor. Därför
bör lärande i miljö och hållbar utveckling också i stor utsträckning göra det möjligt för dem att skapa
mening i förhållande till framtidsfrågorna utifrån sina egna intressen och känslor. Det är så vi väcker ett
personligt engagemang.
Lundegård lyfter även problematiken att undervisningen i skolan sällan handlar om det som sker här och nu
i samhället, utan att fokus istället ofta ligger på kunskaper som ska användas senare. Vi borde alltså skapa
en skola där människor kan mötas, vara aktiva, ta initiativ och delta i demokratiska samtal i nuet.

5 Skolverket, ”Vad är elever intresserade av?” Tillgänglig: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/vad-ar-elever-intresserade-av-1.195581, 2013 (Hämtad 2014-09-04).
6 Linköpings universitet, ”Fem minuter med Anders Jidesjö”, Tillgänglig: http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/mn/1.421242?l=sv, 2012 (Hämtad 2014-09-19).
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Demokrati och inflytande
En undervisning som syftar till handlingskompetens bör ha demokrati inbyggt i både mål, medel och metoder.
Undervisningen ska förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar men undervisningen
ska också enligt Lgr 11 bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda elever för att aktivt delta i
samhällslivet. För att träna på detta och för att klara av att göra medvetna och genomtänkta val behöver
eleverna få träna detta i autentiska situationer och testa sina argument. Anders Jidesjö m.fl. skriver att

”om utbildningen ska förbereda för samhällsliv och deltagande i det som är viktigt i kulturen behöver
dessa kulturyttringar ingå i utbildningen och på så vis ge en grund för beslutsfattande. Värderingar, olika
uppfattningar, diskussioner, reflektioner och respekt för oliktänkande bör lyftas fram”.7
De här aspekterna lyfts också fram av Skolverket som skriver att ett lärande för hållbar utveckling
karakteriseras av:
•

demokratiska arbetssätt

•

kritiska förhållningssätt

•

ämnesövergripande samarbeten

•

mångfald av pedagogiska metoder

•

delaktighet och inflytande8

Miljöfrågor ses alltmer som mänskliga intressekonflikter vilket leder till att miljöfrågorna blir mer politiska
och rymmer såväl ekologiska som sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Skolans uppgift i ett
pluralistiskt perspektiv är att kritiskt granska och analysera utan att ha ett färdigt svar på vilket val som är
det rätta, men att behandla både fakta och värden.
Även Iann Lundegård skriver om vikten av att undervisningen gör det möjligt för eleven att handla i frihet
och i pluralism. Han betonar att skolans uppgift inte är att indoktrinera eleverna att tänka i speciella banor
utan att undervisningen måste erbjuda dem möjligheten att mötas i demokratiska samtal där de får göra
egna etiska övervägande och ta egna beslut inför framtiden.
I läroplanens värdegrund står det att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att
de förs fram. Samtidigt är det viktigt att inte tappa andra delar av skolans värdegrund, som respekt för de
mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. 9

7 Jidesjö, Anders m.fl., Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi,
resurs, klimat och hållbarhet. Rapportering av forskningsinsatser i skolutvecklingsprojektet KNUT, Falun, Högskolan Dalarna, 2014, Tillgänglig http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:692899 (Hämtad 2014-09-24)
8 Skolverket, ”Hållbar utveckling” Tillgänglig: http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling (Hämtad 2014-09-24)
9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
(hämtad 2014-09-19).
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”Att undervisa om till exempel energi och
klimat och andra stora frågor som rör
hållbar utveckling är en utmaning, men det
är en utmaning som vi måste anta.”

12
3

9
6

Att undervisa om t.ex. energi och klimat och andra stora frågor som rör hållbar utveckling är en utmaning,
men det är en utmaning som vi måste anta. Autentiska frågor som berör väcker elevernas intresse och
engagemang. Görs detta dessutom med ett lösningsinriktat fokus där glädjen i att vara delaktig lyfts fram,
verkar unga både må bättre och utveckla handlingskompetens.
Med stigande ålder är det också viktigt att synliggöra orsaker på en högre abstraktionsnivå än
livsstilshandlingar. Exempelvis resonera om vad som händer om vi som individer eller grupp minskar vår
konsumtion av fossila bränslen. Då kan flera saker hända. Dels att andra individer och grupper världen
över blir inspirerade att göra samma sak, men också att andra individer och grupper världen över ökar sin
konsumtion av fossila bränslen eftersom priserna sjunker p.g.a. vår minskade efterfrågan. Därför behövs
överenskommelser på högre nivåer också diskuteras, t.ex. koldioxidavgifter eller ”cap and share”. Annars
kommer många elever stanna kvar i den privata sfärens nivå i sina resonemang i klimatfrågan.10
Vi hoppas att denna text har väckt ert intresse och stimulerar till en fortsatt dialog om lärande för hållbar
utveckling.

10 Stagell, Ulrika m.fl., “What Kind Of Actions Are Appropriate? – Eco-School Teachers’ and Instructors’
Ranking of Sustainability-Promoting Actions as Content In Education For Sustainable Development (ESD)”, International Electronic Journal of Environmental
Education, Vol 4, Issue 2, 2014, 93 – 113.
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Några frågor för reflektion
1. För att behålla ett engagemang för hållbarhetsfrågor verkar ”glädje över att agera” vara en nyckelfaktor.
Det är också viktigt att förmedla hopp. Hur kan vi som pedagoger bidra här?
2. Hur kan vi ta tillvara elevernas intressen och erfarenheter för att öka elevers inflytande?
3. Hur skapar vi en skola där människor kan mötas, vara aktiva, ta initiativ och delta i demokratiska samtal
i nuet istället för att fokusera på vad som ska uppnås senare?
4. Ämnena undervisas oftast enskilt, men ska hänga samman och ingå i en gemensam utbildning. Kontexter
däremot är gemensamma. Vilken roll har de olika ämnena i en kontext, t.ex. energiomställning i samhället?
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ÅK 4 – 6

Klimatförändringar pågår!
HJÄLP VI SJUNKER!
Ni är invånare i Tuvalu, en ögruppsnation i Stilla havet. Er vackra nation hotas av
klimatförändringar. Havsnivån höjs och hotar att översvämma öarna, saltvatten förstör
marken och korallreven utanför kusten påverkas när havet blir varmare och surare. Inom
några årtionden måste ni kanske lämna era öar.
Enligt SMHI kan havsnivån stiga med en meter under de närmsta hundra åren vilket vore en
katastrof för många länder. Klimatförändringar bidrar också till extremt väder som torka och
skyfall. Detta leder i sin tur till förstörda skördar, svält och översvämningar. Dessutom kan
orkaner bli vanligare och öka i styrka då havsvattnet blir varmare. Allt detta drabbar många
människor runt om i världen.

Uppgiftsbeskrivning
Eleverna får i uppgift att skriva ett brev till världens ledare för att förklara vad som händer i Tuvalu, orsakerna
till det och vad som måste göras för att undvika att ön översvämmas. Eleverna får också möjlighet att agera
politiker för en dag och sedan undersöka vad de själva kan bidra med för att hejda klimatförändringarna.
Ni kan välja att göra alla övningar, eller bara välja ut en.
I uppgiften finns kopplingar till, biologi, fysik, kemi, geografi, samhällskunskap, svenska och teknik.

Syfte med uppgiften
Uppgiften syftar till att eleverna ska få större förståelse för klimatförändringar, vilka orsakerna är, dess
konsekvenser och vad som kan göras för att hejda förändringarna. Syftet med uppgiften är också att
eleverna ska förstå att det spelar stor roll vad vi gör i vardagen samtidigt som stora politiska beslut behövs
för att nå en hållbar utveckling.
Det övergripande syftet är att eleverna ska utveckla handlingskompetens (läs mer om handlingskompetens
i didaktiska kapitlet).
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ÅK 4 – 6
Introduktion
Visa bilder och berätta om nationen Tuvalu eller någon annan låglänt önation. Ni kan även studera kartor
och se om ni kan hitta andra hotade nationer. Är det några ni känner igen? Ta reda på mer fakta om Tuvalu.
På internet finns mycket bra bilder och text, exempelvis www.landguiden.se.
Försök att få eleverna att sätta sig in i invånarnas situation. Kanske kan ni arrangera ett öråd där de får
beskriva sin vardag och diskutera vad de ska göra.
Målet med introduktionen är att eleverna ska få leva sig in i öbornas sits. Uppgiften är lämplig att göra som
en storyline om ni gillar det arbetssättet.

Genomgång av uppgiften med eleverna
Förklara för eleverna att de ska skriva ett brev till världens ledare för att förklara vad som händer, vilka
orsakerna är och vad som måste göras för att undvika en katastrof för ön och öns invånare.
Samtala med eleverna om lärandemål, hur arbetet ska läggas upp, vilka ämnen som kommer att involveras,
hur det ska redovisas och hur det ska bedömas. Öppna upp för elevinflytande! Samtala med eleverna om
vilka faktakunskaper som behövs för att arbeta med uppgiften, förslagsvis genom en gemensam idéstorm
(se nedan). Vilka förslag har eleverna? Vad kan de redan och vad behöver de ta reda på? Utgå från elevernas
förkunskaper, tankar och intressen när ni jobbar vidare med uppgiften.

Genomförande
Idéstorm! Vilka kunskaper behövs för att lösa uppgiften?
Låt eleverna, i mindre grupper, diskutera vilka faktakunskaper som behövs för uppgiften. Vilka frågor
behöver de få svar på? Grupperna får skriva ned frågorna på post it-lappar eller liknande och sedan i tur
och ordning presentera för klassen vad de kommit fram till. Försök att, tillsammans med eleverna, redan
från början gruppera frågorna. När alla grupper presenterat kan eleverna fundera en runda till, antingen i
storgrupp eller i mindre grupper igen, för att fylla på med fler frågor. Här kan du som lärare hjälpa till med
frågor. Nu har ni troligtvis många bra idéer att utgå ifrån.

Exempel på frågor:
Vad är klimatförändringar och vilka drabbas?
Vilka orsaker finns till klimatförändringar?
Vad kan hejda klimatförändringarna?
Vem kan hejda klimatförändringarna och hur?

Didaktisk handledning om klimat och energi
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Besluta tillsammans om vad som ska tas upp och hjälp eleverna att avgränsa arbetet. Det kan vara svårt att
välja bort några områden, men nödvändigt för att uppgiften ska vara genomförbar och ha rätt fokus. Som
lärare är du självklart delaktid i alla dessa moment.

Arbete med faktainsamling
Organisera en plats i klassrummet där frågeställningarna finns. Låt eleverna självständigt, eller i mindre
grupper, söka efter fakta till de olika frågeställningarna. Varva gärna med genomgångar och lyft upp vanliga
missförstånd. Det är exempelvis vanligt att blanda ihop förstärkt växthuseffekt med ozonskiktets funktion.
Avsluta varje arbetspass med att låta eleverna lyfta upp eller sammanfatta vad de lärt sig. Fånga upp
elevernas frågor och tankar som uppkommer.
Bjud gärna in någon utifrån som kan svara på elevernas frågor. Kanske har kommunen en klimat- och
energirådgivare eller någon annan som kan besöka er.

Skriva brev
När eleverna samlat fakta och fått svar på sina frågor, ska de formulera sina brev till världens ledare där
de beskriver sin situation som öbor, orsaker och vilka åtgärder som de anser måste vidtas för att hejda
klimatförändringarna.

Redovisningsförslag
•
•

Låt eleverna läsa upp sina brev för varandra och samtala om frågorna från den inledande idéstormen.
Bestäm vem/vilka som ska ta del av arbetet, exempelvis rektor, politiker, vårdnadshavare eller andra
klasser. Andra?

•

Samla gärna elevernas brev i en bok och kom tillsammans med eleverna på sätt att sprida den. Det
finns många möjligheter; gör en utställning, ett bildspel, en insändare till lokaltidningen eller inlägg i
klassbloggen. Kanske ni kan visa upp arbetet i ett bibliotek eller i kommunhuset?

•

Ni kan, tillsammans, skriva ett medborgarförslag som kommunens politiker får ta ställning till.
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Bedömning
Bedömningen beror självklart på årskursen, vilka ämnen som involverats i uppgiften och hur processen
och slutprodukten ser ut. En variant kan vara att fokusera på formativ bedömning (bedömning för lärande).
Låt eleverna, redan på ett tidigt stadium, få vetskap om vad som ska bedömas och hur. Här finns förslag på
förmågor i Lgr 11 som eleverna kan ges förutsättningar att utveckla och som bedömningen kan utgå ifrån.

Biologi, fysik och kemi: Förmågan att använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera
och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, teknik, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet.

Teknik: Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Samhällskunskap: Förmågorna att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv samt att söka information
om samhället från olika medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Geografi: Förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling.

Religionskunskap: Förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Svenska: Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa samt förmågan att formulera
sig i tal och skrift.

Utvärdering
En utvärdering kan förslagsvis ta upp hur arbetet har lagts upp, hur stort inflytande eleverna har haft och
vad de har lärt sig. En viktig aspekt är om eleverna tycker att de har lärt sig något som de upplever som
meningsfullt. Låt eleverna komma med synpunkter på vad i uppgiften som kan förbättras inför kommande
arbeten.
Lägg gärna till följande fråga: Hur kommer det att märkas att klassen arbetat med klimatfrågan?

Didaktisk handledning om klimat och energi
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ÅK 47 – 69
Didaktisk reflektion
Uppgiften är medvetet dramatiskt framställd för att beröra och stimulera elever att samtala om svåra frågor,
ta ställning och påverka. I uppgiften får eleverna upptäcka mellanmänskliga konflikter som ligger bakom
klimatfrågan, vilket både väcker intresse och är en av förutsättningarna för att kunna diskutera lösningar.
Genom att ta fram och gruppera frågeställningar är eleverna med och skapar struktur i uppgiften och får
inflytande över den. Upplägget av uppgiften syftar till att elevernas kunskaper och intressen ska tas tillvara
och att de själva ska vara aktiva i lärprocessen.
Många unga känner oro för klimatförändringar. Här får eleverna tillfälle att prata om sin tankar och känslor
kring frågan samtidigt som de får ökade kunskaper. I uppgiften får eleverna också diskutera olika lösningar
på klimatfrågan. Det är viktigt att eleverna får kunskap om problemen, men också att de får uppleva att det
finns förutsättningar för att kunna agera. Att ha ett lösningsinriktat fokus på hållbarhetsfrågorna och visa på
glädjen med att vara engagerad i viktiga framtidsfrågor kan enligt studier öka både elevernas välmående
och handlingskompetens. Läs gärna mer om detta i det didaktiska kapitlet.
				

Förslag på ytterligare frågeställningar
•
•

Hur påverkar klimatförändringarna Sverige och den egna kommunen?
Kan eleverna resonera kring en parallell händelse som skulle kunna drabba hemtrakten? Exempelvis
en stor skogsbrand eller en översvämning som innebar att de inte kunde bo kvar. Hur skulle de agera
då?

•

Kanske finns det elever i klassen eller andra invånare i kommunen som flytt från sina hemländer.
Kanske vill någon berätta?

Länktips
Naturvårdsverket (Faktablad från IPCC)

www.naturvardsverket.se/ipcc

Världsnaturfonden, WWF			www.wwf.se
SMHI					www.smhi.se
Storyline					www.storyline.se
Globalis					www.globalis.se/
Naturskyddsföreningen 			www.naturskyddsföreningen.se
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Klimatförändringar pågår!
VEM KAN GÖRA VAD?
Dagens klimatförändringar ger effekter på olika sätt. Höjda havsnivåer innebär att landområden
hamnar under vatten. Önationen Maldiverna, dit många svenskar gärna åker och semestrar,
är hårt drabbad redan nu. Vad händer om eller när maldivierna behöver lämna sitt land på
grund av klimatförändringarna? Vilken nationalitet och vilket pass ska de då ha? Vilka äger de
tillgångar som ligger under vatten som tidigare var nationens? Var ska de bo? Dessa frågor är
en realitet och diskuterats på hög nivå. Klimatflyktingar finns redan idag även om nationerna
finns kvar. Människor flyr från områden som drabbats av jordskred, översvämningar, stormar
och torka som en trolig effekt av klimatförändringarna.
Varje år håller FN ett klimatmöte. År 2015 blir mötet i Paris. Detta möte beskrivs som
avgörande eftersom det då ska skrivas ett nytt globalt avtal där både struktur och finansiering
av klimatarbetet ska fastslås.

Uppgiftsbeskrivning
Eleverna får eleverna i uppgift att formulera ett åtgärdsprogram för hur klimatförändringarna kan hejdas.
Åtgärdsprogrammet ska beröra såväl globala som lokala frågor och ska ta upp vad som kan göras på såväl
individnivå som på politisk nivå. Uppgiften innebär att eleverna arbetar med klimatförändringarnas orsaker,
ansvarsfrågan, etiska aspekter och olika typer av lösningar.
I uppgiften finns kopplingar till biologi, fysik, kemi, geografi, samhällskunskap, religion, svenska och teknik.

Syfte med uppgiften
Uppgiftens syfte är att eleverna ska få fördjupad förståse för hur vi människor påverkar klimatet och vad
detta kan leda till på kort och lång sikt. Syftet är också att eleverna ska få öva
på att analysera, värdera och argumentera för olika typer av lösningar i frågan.
Det övergripande syftet är att eleverna ska utveckla handlingskompetens (läs
mer om handlingskompetens i didaktiska kapitlet).

Didaktisk handledning om klimat och energi
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ÅK 7 – 9
Introduktion
Visa vackra bilder på Maldiverna och ta gärna fram en bild på Maldivernas regeringsmöte under vatten. Vad
är det de vill visa med bilderna på sitt möte? Hur illa är det? Vad kan göras?
Visa eventuellt någon film från www.ur.se som tar upp klimatfrågan och visar hur människor drabbas.
Samtala om filmen och lyft följande frågeställningar med eleverna:

•
•
•

Hur påverkar vi människor klimatet på jorden?
Översvämningar är en effekt av klimatförändringar. Vilka andra effekter känner eleverna till?
Vems ansvar är klimatförändringarna? Vilka frågor har varit svåra att komma överens om vid FN:s
klimatmöten?

•
•
•
•

Vems ansvar är det att hejda klimatförändringarna?
Varför kan det vara svårt att ta till sig vad som händer på Maldiverna och koppla det till sitt eget liv?
Varifrån kommer våra utsläpp av koldioxid (CO2)?
Vilka andra växthusgaser känner ni till?

Genomgång av uppgiften med eleverna
Samtala med eleverna om lärandemål, hur arbetet ska läggas upp, vilka ämnen som kommer att involveras,
hur det ska redovisas och hur det ska bedömas. Öppna upp för elevinflytande! Slutprodukten ska bli en
åtgärdplan, men kan eleverna vara delaktiga i t.ex. presentationssätt? Vill de påverka någon med sin
åtgärdsplan? Hur i så fall? Börja förslagsvis uppgiften med att tillsammans göra en motorbåt (se nästa
sida).
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Genomförande
1. Motorbåt
Det är viktigt att eleverna redan innan detta moment har förståelse för vad förstärkt växthuseffekt är, vad
som orsakar det och vad det kan leda till för konsekvenser.

•

Rita ett stort skepp med rejäla ankare, som hindrar farten, på ett stort papper. Om båten åker framåt
minskar världens utsläpp av koldioxid men det finns mycket som hindrar båten från att åka framåt
(idag åker den faktiskt mer bakåt).

•

Vad är det som bromsar så att CO2-utsläppen på jorden inte minskar? Låt eleverna diskutera frågan
i mindre grupper och skriva ner anledningar som bromsar utvecklingen mot minskade CO2-utsläpp.
Låt eleverna anteckna på post it-lappar eller digitalt och gruppvis redovisa sina lappar samt fästa
dem på båtbildens ankare.

•

Låt nu eleverna idéstorma kring vad som kan driva båten framåt dvs. vilka åtgärder det är som får
utsläppen av CO2 att minska. Låt eleverna sätta motorer på båten!

•

Gruppera anledningarna och försök hitta mönster, både på det som bromsar och det som driver
minskningen av utsläpp.

2. Prata om styrmedel
Vilka olika styrmedel finns för att få en önskad utveckling och ett önskat beteende? Samtala med eleverna
och för tillsammans anteckningar som eleverna kan ha tillgång till. Kategorisera styrmedlen som antingen
piskor eller morötter.

3. Båtens ankare och motorer

•

Låt eleverna gruppvis angripa båtens ankare och trimma båtens motorer med olika styrmedel, och låt
dem göra analyser av sina styrmedel med hjälp av följande frågor:

•
•
•
•
•

Vad ska göras?
Vem/vilka ska göra det?
Hur ska det göras?
När ska det göras?
Vem/vilka påverkas av åtgärderna?

4. Presentera för varandra
Låt eleverna presentera sina analyser för varandra och samla alla styrmedel och analyser kring båten.

Didaktisk handledning om klimat och energi

19

ÅK 7 – 9

5. Bjud in resurspersoner
Att involvera personer utanför skolan förstärker uppgiftens relevans och betonar att frågan är viktig i ett
större perspektiv. Kanske kan de lägga till något på båten? I den här uppgiften kan resurspersoner finnas
bland exempelvis:

•
•
•

kommunens energi- och klimatrådgivare och miljökontor
miljöorganisationer
andra?

6. Skriv åtgärdsprogram
Nu har klassens en mängd olika styrmedel och åtgärder att arbeta med. Låt eleverna, enskilt eller i mindre
grupper, välja ut några åtgärder och styrmedel för att sätta ihop ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen
av växthusgaser i atmosfären. Åtgärdsprogrammet ska beröra såväl globala som lokala frågor och ska ta
upp vad som kan göras på såväl individnivå som på politisk nivå. Åtgärdsförslagen ska motiveras och
etiska och moraliska aspekter kring klimatproblematiken ska finnas med.

7. Illustrera
Eleverna kan slutligen få rita en egen båt med ankare och motorer där de egna åtgärdsförslagen illustreras.

Redovisningsförslag
•

Låt eleverna redovisa båtar och åtgärdsprogram för varandra i mindre grupper. Eleverna som lyssnar
får i uppgift att ge återkoppling (t.ex. two stars and a wish). Uppmuntra till samtal om olika styrmedel
som valts och dess för- och nackdelar. Efter detta är det bra om eleverna får möjlighet att jobba vidare
med åtgärdsplanen innan den lämnas in för bedömning av läraren.

•

Låt eleverna göra en utställning av sina arbeten och erbjud olika grupper, t.ex. arbetsplatser eller
avdelningar i kommunen, att låna den.

•

Kanske kan ni skicka de delar som berör lokala åtgärder till politiker och tjänstemän i er kommun eller
bjuda in någon/några personer som kan ta del av arbetet.
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Bedömning
Bedömningen beror självklart på årskursen, vilka ämnen som involverats i uppgiften och hur processen
och slutprodukten ser ut. En variant kan vara att fokusera på formativ bedömning (bedömning för lärande).
Låt eleverna redan på ett tidigt stadium få vetskap om vad som ska bedömas och hur. Här finns förslag på
förmågor i Lgr 11 som eleverna kan ges förutsättningar att utveckla och som bedömningen kan utgå ifrån.

Biologi, fysik och kemi: Förmågan att använda kunskaper i ämnet för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, teknik, miljö, samhälle och ekologisk
hållbarhet.

Teknik: Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Samhällskunskap: Förmågorna att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv samt att söka information
om samhället från olika medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Geografi: Förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling.

Religionskunskap: Förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Svenska: Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa samt förmågan att formulera
sig i tal och skrift.

Bild: Förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Utvärdering
En utvärdering kan förslagsvis ta upp hur arbetet har lagts upp, hur stort inflytande eleverna har haft och
vad de har lärt sig. En viktig aspekt är om eleverna tycker att de har lärt sig något som de upplever som
meningsfullt. Låt eleverna komma med synpunkter på vad i uppgiften som kan förbättras inför kommande
arbeten.
Lägg gärna till denna fråga: Hur kommer det att märkas att klassen arbetat med klimatfrågan?

Didaktisk handledning om klimat och energi
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ÅK 7 – 9
Didaktisk reflektion
Uppgiften är medvetet dramatiskt framställd för att beröra och stimulera elever att samtala om svåra frågor
och också ta ställning. Att elever får argumentera för olika ståndpunkter är en viktig del i lärandet för hållbar
utveckling. Det är också viktigt att skolan har ett lösningsinriktat fokus på hållbarhetfrågor.
I uppgiften synliggörs mellanmänskliga konflikter som ligger bakom klimatfrågan, vilket både väcker intresse
och är en av förutsättningarna för att kunna diskutera lösningar. Eleverna får också lyfta blicken från den
privata sfären eftersom orsaker och lösningar på en högre abstraktionsnivå än livsstilshandlingar lyfts fram.
Det är viktigt att eleverna får kunskap om problemen, men också att de får uppleva att det finns förutsättningar
för att kunna agera. Läs gärna mer om detta i det didaktiska kapitlet.

Tips på ytterligare frågeställningar
•

Vilka andra områden på jorden hotas av torka, kraftiga oväder och översvämningar m.m. som beror på
klimatförändringar?

•
•
•

Hur påverkas ditt närområde av klimatförändringar?
Vad kan göras på olika politiska nivåer, t.ex. FN, EU, nationellt, regionalt och lokalt?
Vad kan göras på olika ekonomiska nivåer, exempelvis Världsbanken (WBG), Europeiska centralbanken
(ECB) och nationella banker?

•
•
•

Vad kan göras i den egna kommunen och på skolan?
Vad kan du själv göra?
Det finns människor som tror att vi inte kan påverka klimatet. Vilka argument används då och hur
kan dessa argument bemötas? Lyft fram att det även finns andra faktorer som påverkar klimatet
(exempelvis jordens avstånd till solen, jordaxelns lutning och solens aktivitet), men att majoriteten
av forskarna är överens om att det inte går att förklara den observerade klimatförändringen utan att
inkludera mänsklig påverkan.

Länktips
Naturvårdsverket (Faktablad från IPCC)

www.naturvardsverket.se/ipcc

Världsnaturfonden, WWF			www.wwf.se
SMHI					www.smhi.se
Storyline					www.storyline.se
Globalis					www.globalis.se/
Naturskyddsföreningen 			www.naturskyddsföreningen.se
Klimatportalen				www4.lu.se/klimatportalen
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ÅK
ÅK 44 –– 66

Koll på maten!
VARIFRÅN KOMMER KÖTTBULLEN?
Fiskpinnar som simmar i vattnet och köttbullar som växer på träd. Ja, så är det ju inte riktigt,
men många barn och unga lever långt ifrån en vardagsnära koppling till naturen. Detta
beskrivs ibland som ett ”ur väggen”-samhälle där många av våra behov, som el, värme m.m.
är mer eller mindre osynliga för oss och levereras genom väggen. Mat kan, på många orter,
också levereras direkt till dörren och mycket av livsmedelskedjan är inte synlig. Det senare
kan faktiskt leda till uppfattningar som att fisk är frysta fiskpinnar, utan koppling till djuret fisk.
När vi inte vet varifrån maten kommer, så kan det vara svårt att se dess miljöpåverkan.
Vad vi äter har betydelse! Genom att följa olika råvaror i mat kan eleverna få förståelse för hur
många steg det är i livsmedelsproduktionen och upptäcka hur mycket energi och resurser
som används för att producera mat. Att producera kött är väldigt energikrävande. Cirka 90 %
av maten som djuret äter går åt i den egna ämnesomsättningen och bara cirka 10 % räknas
som köttproduktion. Att mata en gris med sojabönor och sedan äta grisen är ungefär som att
ha ett stort fält med sojabönor och sedan elda upp 90 % av fältet. Alltså finns det stora vinster
med att äta vegetariskt. Dock är inte allt kött lika dåligt ur miljösynpunkt. Får som betar i
Sverige och bidrar till öppna landskap eller vilt kött från livskraftiga populationer är några
exempel. En hållbar djurhållning och ett hållbart jordbruk bidrar till biologisk mångfald och
öppna landskap som hagar och ängar med rika natur- och kulturvärden. I ett hållbart jordbruk
behövs också de gödningsämnen som djuren bidrar med.
Om vi tittar på matens påverkan på miljön hittar vi aspekter som utsläpp av växthusgaser
(där transporter av mat bara är en del), användningen av bekämpningsmedel, utfiskade hav,
övergödning av sjöar och hav m.m. Dessutom slänger vi mycket mat vilket självklart leder
till en onödigt stor miljöpåverkan. Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Samtidigt är
mat och annan konsumtion en laddad fråga och det är viktigt att eleverna inte skuldbeläggs
i samtalen.

Uppgiftsbeskrivning
Uppgiften består av flera mindre uppgifter som alla handlar om mat. Ni kan välja att göra allt eller plocka ut
valda delar. Deluppgifterna är:
1.

Matlagning och ingredienser

2.

Vad har bin med köttbullar att göra?

3.

Gör en tidsresa och följ köttbullen (eller någon ingrediens i elevernas rätter)

4.

Prata om köttkonsumtion

5.

Hur mycket mat slänger vi?

6.

Vad ska vi äta då?

7.

Uppgiften avslutas med redovisningsförslag, bedömning, utvärdering, didaktisk reflektion och tips på
ytterligare frågeställningar.

Didaktisk handledning om klimat och energi
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I uppgiften finns kopplingar till hem- och konsumentkunskap, biologi, kemi, teknik, samhällskunskap,
geografi och svenska.

Syfte med uppgiften
Syftet med uppgiften är att eleverna ska förstå hur komplex livsmedelsproduktion är, hur många delar som
ingår, hur mycket energi som behövs och vilka ekosystemtjänster som matproduktionen är beroende av.
Uppgiften syftar även till att öka elevernas kunskaper och förståelse för hur våra val som konsumenter
påverkar miljö, klimat och hälsa. Om eleverna får tillaga maten själva introduceras också vegetarisk mat på
ett spännande sätt. Det övergripande syftet är att eleverna ska utveckla handlingskompetens (läs mer om
handlingskompetens i didaktiska kapitlet).

Introduktion
Varje deluppgift kan introduceras var för sig. Kom ihåg att samtala med eleverna om lärandemål, hur arbetet
ska läggas upp, hur det ska redovisas och hur det ska bedömas. Det kan självklart finnas pedagogiska skäl
att introducera en uppgift med något annat, mer intresseväckande. Börja exempelvis med en spännande
fråga som stimulerar till diskussion. Öppna upp för elevinflytande genom att bland annat ta tillvara på
elevernas tankar och idéer. I vissa uppgifter kan eleverna vara delaktiga i hur redovisningen ska göras och
vilka som ska få tal del av den.

Genomförande
1. Matlagning och ingredienser

•

Vilka olika sorters biffar finns? Vilka har
eleverna smakat och vilka gillar de bäst?

•

Vad behövs för att göra köttbullar,
sojabullar, falafel, rödbetsbiffar?

Låt eleverna ta med recept och undersöka vilka
ingredienser som ingår i färdiglagade biffar i
kyl- och frysdiskar i affären och låt dem jämföra
innehållet. Är det olika ingredienser i hemlagade
och färdigköpta biffar eller köttbullar? Varför?
Lyft gärna fram andra kulturers motsvarighet till
de svenska köttfärsbiffarna.
I den här uppgiften kan eleverna bidra med sina
Dela in eleverna i mindre grupper och låt

egna erfarenheter kring olika mattraditioner och

grupperna planera och förbereda för att laga

olika sorters matbiffar. Eleverna får själva leta efter

olika maträtter. Grupperna får bestämma

recept och kanske också laga dessa rätter. I upp-

recept och vilka tillbehör som ska serveras

giften finns stora möjligheter för elever från andra

till deras biffar. Låt de olika grupperna laga

kulturer att få berätta om sina mattraditioner.

sina maträtter, presentera dem och bjuda sina
klasskamrater. Kanske gör ni en buffé av de
olika biffarna med tillbehör?
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Alternativ 1
Av praktiska skäl kan det var

a svårt att genomföra en ma
tlagningssituation med olik
a maträtter.
Ett alternativ kan därför var
a att låta eleverna laga sam
ma maträtt istället (välj då
vegetariskt alternativ).
gärna ett

Alternativ 2
Om ni inte har möjlighet att laga mat alls, kan klassen istället undersöka olika maträtter och
sätta samman en maträtt och illustrera med hjälp av kollage, bild och text. Samla gärna
elevernas bilder och texter i ett digitalt presentationsverktyg och visa för varandra.

2. Vad har bin med köttbullar att göra?
Pollinering är en av naturens gratistjänster (ekosystemtjänster). Minst 1/3 av det vi äter är beroende av
pollinerande insekter. Vad är pollinering och vad har det med köttbullar att göra? Vilka andra ekosystemtjänster
har haft något med köttbullar att göra? Låt eleverna göra en plansch som visar ekosystemtjänsterna och
deras koppling till köttbullar. Det är lätt att glömma att vi faktiskt är beroende av tjänster från naturen
och för att göra en köttbulle behövs köttfärs från djur som behövt foder för att växa och frodas. Upptäck
ekosystemtjänster tillsammans med eleverna.
Ta gärna hjälp av uppgiften ”Definiera ekosystemtjänster” på Skolverkets webbplats. Där finns en fin
illustration som ni kan använda.

Ekosystemtjänster
Tjänster som naturen tillhandahåller och som
människan är direkt beroende av. Här kommer
några exempel:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syre (O2), ved, material till kläder
Vattenrening
Insekters pollinering av nyttoväxter
Fröspridning
Cirkulation av näringsämnen
Växttäcken som förhindrar jorderosion
Fåglar och andra djur som äter skadeinsekter
Möjlighet till friluftsliv
Estetiska värden

Didaktisk handledning om klimat och energi
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3. Gör en resa och följ köttbullen (eller någon ingrediens i elevernas rätter)

•

Välj tillsammans ut någon ingrediens (t.ex. köttfärs) och försök att följa ingrediensens resa från ursprung
till tallriken. Utgå från elevernas tankar och frågor och försök att tillsammans visualisera resan med
hjälp av skisser, pilar, berättelser mm. I en livscykelanalys undersöks den totala miljöpåverkan av en
produkt/tjänst från vaggan till graven. I det här fallet kommer ni att titta på hur miljön påverkats från det
att ingrediensen först odlades/föddes upp, till det att den hamnade på er tallrik.

•

Ta gärna hjälp av folkhälsoguiden, där Stockolms läns landstings ”Ät S.M.A.R.T”-material finns eller
titta på bilden nedan för inspiration.

•

Finns det någon möjlighet att besöka en bondgård, livsmedelsproducent, restaurang eller någon annan
aktör i livsmedelskedjan?

•

Jämför en rödbetsbiff med en vanlig köttbulle. Rita först upp köttfärsens ”resa” tillsammans om ni inte
redan har gjort det och rita sedan upp en rödbetas resa. Vad skiljer sig? Till vilka slags ”bullar” behövs
mest odlingsmark? (Räkna med att kor förbränner 90 % av allt de äter). Till vilka ”bullar” behövs mest
transporter?

•

Fördjupning:
•

Börja med att gå igenom och visa vad det betyder att en vara är ekologisk.

•

Jämför sedan en vanlig köttbulle (nötkött) och en ekologisk köttbulle (KRAV-märkt nötkött).
Titta tillbaka på den oekologiska köttfärsens ”resa” och fundera tillsammans på vad som ändras
om köttfärsen är ekologisk (KRAV-märkt).

•

Uppmuntra eleverna att motivera sina svar och förklara hur de tänker.

SEL
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Se större bild på sid. 50
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4. Prata om köttkonsumtion
Vi svenskar äter för mycket kött enligt Livsmedelsverket. I Sverige har vi ökat vår köttkonsumtion med 40 %
sedan 1990. Vårt köttätande påverkar hälsan, klimatet och djuren. Läs mer på Livsmedelverkets webbplats.
Där finns också sidor för elever och lättläst text om mat.
Samtala med klassen om:

•
•

Vad beror det på att vi äter så mycket mer kött?
Vad får det för konsekvenser att vi äter så mycket kött? Hur påverkas miljön? Kan det påverka hur
många maten räcker till? Påverkas vår hälsa?

•
•

Hur åt vi för 50, 70 eller 100 år sedan? Vad kan skillnaderna bero på?
Låt gärna eleverna intervjua mor- och farföräldrar eller andra som har erfarenheter om hur och vad man
åt förr. Skriv berättelser utifrån era intervjuer eller illustrera intervjuerna med hjälp av bilder.

Involvera gärna personer utanför skolan för att belysa matfrågan
från olika perspektiv. Bjud in personer till klassen eller, om det är möjligt,
låt eleverna besöka personer i samhället för att göra studiebesök eller
göra intervjuer. Förbered besöken med frågor som klassen tillsammans
resonerar sig fram till.
I den här uppgiften kan resurspersoner finnas bland:

•
•

personal i skolmatsalen
personer inom restaurangbranschen med erfarenhet av klimatsmart
mat

•

kommunens kostenhet, miljökontor och/eller energi- och
klimatrådgivare

•
•

miljöorganisationer
någon vårdnadshavare?

ETT AN NAT PER SP EK TIV
..

L AT T..
D U V E T VÄ

NÄR JAG VAR UNG...
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5. Hur mycket mat slänger vi?
Låt eleverna gissa hur många kilo ätbar mat som en person i Sverige slänger varje
år. Rätt svar: Varje person slänger cirka 28 kilo fullt ätbar mat och häller ut 26 kilo
ätbar mat och dryck i slasken varje år. Det kostar mycket och det är negativt för
miljön (källa: Livsmedelsverket, 2014).
Hur kan vi få alla att slänga mindre mat? Låt eleverna använda sin kreativitet för
att komma på förslag. Exempelvis en informationskampanj till vuxna, roliga lappar
som påminner alla att ta lagom mycket på tallriken eller om eleverna får hitta på
roliga maträtter av rester, för att uppmärksamma frågan.

6. Vad ska vi äta då?
Låt eleverna ta fram miljösmarta recept. Nu har de förhoppningsvis en hel del kunskap om mat och matens
påverkan på miljön. Bara genom att slänga mindre mat så minskar matens miljöpåverkan mycket, men det
går också att äta miljösmart mat.
Låt eleverna gruppvis ta fram miljösmarta favoritrecept. Mycket tips finns på internet (på t.ex.
Naturskyddsföreningens hemsida), men eleverna kan också ta med förslag hemifrån. Grupperna får sedan
presentera recepten och motivera valen.
Har eleverna goda kunskaper om växthusgaser och klimatförändringar så kan ni även fokusera på klimatsmarta
recept. Låt eleverna avgöra vad de sedan vill göra med recepten. Vill de påverka någon? Vem? Hur?

Redovisningsförslag
Samtala med eleverna om hur deras arbete kan spridas. Kan de visa
upp sina arbeten i skolans matsal eller bibliotek, i kommunhuset eller i
kommunens bibliotek? Kan arbetet spridas digitalt? Vem ska ta del av
arbetet? Måltidspersonal på skolan, rektor, kostchef, vårdnadshavare
eller kanske andra klasser?
I deluppgifterna har ni redan fått några redovisningsförslag, men här
kommer ytterligare några:

•
•

Gör en utställning med elevernas planscher och receptförlag
Låt eleverna göra kortfilmer där de får lyfta upp valda delar från
momentet

•

Låt eleverna skriva en berättelse med titeln ”Min resa som kikärta/
sojaböna/köttfärs från frö till biff” där eleverna får berättar och
väva in olika aspekter som tagits upp

•
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Bedömning
Bedömningen beror förstås på årskursen, vilka ämnen som involverats i uppgiften och hur processen och
slutprodukten ser ut. Bedömning kan ske såväl vid muntliga presentationer av arbetet som av skriftliga
redovisningar och illustrationer. Ett alternativ kan vara att jobba mer med formativ bedömning (bedömning
för lärande). Låt eleverna redan på ett tidigt stadium få vetskap om vad som ska bedömas och hur. Här
finns förslag på förmågor i Lgr 11 som eleverna kan ges förutsättningar att utveckla och som bedömningen
kan utgå ifrån.

Biologi, fysik och kemi: Förmågan att använda kunskaper i ämnet för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, teknik, miljö, samhälle och ekologisk
hållbarhet.

Teknik: Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Samhällskunskap: Förmågorna att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv samt att söka information
om samhället från olika medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Geografi: Förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling.

Svenska: Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa samt förmågan att formulera
sig i tal och skrift.

Bild: Förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Hem- och konsumentkunskap: Förmågan att planera och tillaga mat och måltider för olika
situationer och sammanhang samt förmågan att värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Utvärdering
En utvärdering kan förslagsvis ta upp hur arbetet har lagts upp, hur stort inflytande eleverna har haft och
vad de har lärt sig. En viktig aspekt är om eleverna tycker att de har lärt sig något som de upplever som
meningsfullt. Låt eleverna komma med synpunkter på vad i uppgiften som kan förbättras inför kommande
arbeten.

Didaktisk handledning om klimat och energi
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Didaktisk reflektion
Eleverna arbetar med frågor som rör deras vardag och nära omgivning vilket gör att eleverna lättare kan
identifiera sig i frågorna samtidigt som ämnet sätts in i ett större sammanhang. På så sätt blir uppgiften mer
intresseväckande och relevant. Att göra livscykelanalyser för varor i sin närhet bidrar till att elever får en
känsla av och förståelse för hur saker hänger ihop och att de också är en del av något större.
Många unga känner oro för miljöproblemen. I uppgifterna får eleverna tillfälle att prata viktiga frågor
samtidigt som de får ökade kunskaper. Uppgiften belyser problem men också är lösningsinriktad, vilket
kan både öka elevernas handlingskompetens och välmående. Det är viktigt att förmedla hopp och visa på
glädjen med att vara engagerad i viktiga samhällsfrågor. Att själv agera hör till det som kan inge hopp. Att
göra medvetna val kanske inte alltid förändrar världen, men det påverkar den person som gör dessa val
och det kan vara gott nog.
Om eleverna på eget initiativ kan lyfta matfrågan med rektor, personal i skolmatsalen, vårdnadshavare eller
kanske kommunen, kan detta öka uppgiftens relevans och ytterligare stärka elevernas handlingskompetens
och framtidstro. Läraren kan skapa förutsättningar för detta (se gärna det didaktiska kapitlet).

Tips på ytterligare frågeställningar
•
•

Hur miljövänlig är maten på skolan?
Titta på mat ur ett historiskt perspektiv. Hur gick det till förr? (Tips! Historieätarna kommer att bli årets
julkalender 2015)

•
•
•
•
•

Vad behöver vi äta för att må bra?
Vad är egentligen klimatsmart mat?
Finns det tillsatser i mat som vi bör undvika?
Varför importerar vi i Sverige 40 % av maten?
Samtala kring hantering av djur och djurens rätt

Länktips
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Livsmedelsverket		

www.livsmedelsverket.se

Folkhälsoguiden		

www.folkhalsoguiden.se (sök på ”ät S.M.A.R.T”)

Naturskyddsföreningen

www.naturskyddsföreningen.se

Naturvårdsverket		

www.naturvårdsverket.se (sök på matsvinn)

Jordbruksverket		

www.jordbruksverket.se

Utbildningsradion		

www.ur.se
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Koll på maten!
SPELAR DET NÅGON ROLL VAD VI ÄTER?
Vad vi äter har betydelse! I Sverige står maten för 25 % av vår klimatpåverkan och det finns
beräkningar som visar att det används 3 liter olja per svensk för att få den dagliga maten
på bordet. Vi importerar 40 % av det vi äter i Sverige och vi äter mycket kött. Att producera
kött är väldigt energikrävande. Cirka 90 % av maten som djuret äter går åt i den egna
ämnesomsättningen och bara 10 % kan räknas som köttproduktion. Att mata en gris med
sojabönor och sedan äta grisen är ungefär som att ha ett stort fält med sojabönor och sedan
elda upp 90 % av fältet. Alltså finns det stora vinster med att äta mer vegetariskt. Dock är inte
allt kött lika dåligt ur miljösynpunkt. Får som betar i Sverige och bidrar till öppna landskap,
eller vilt kött från livskraftiga populationer är några exempel. En hållbar djurhållning och ett
hållbart jordbruk bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap som hagar och ängar med
rika natur- och kulturvärden. I ett hållbart jordbruk behövs också de gödningsämnen som
djuren bidrar med.
Om vi tittar på matens påverkan på miljön hittar vi, förutom klimatpåverkan, också andra
aspekter som; användningen av bekämpningsmedel (vid odling av bananer och kaffe används
bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i Europa), avverkning av regnskog (för t.ex.
produktionen av palmolja), utfiskade hav, minskad biologisk mångfald, övergödning av sjöar
och hav m.m. Samtidigt slänger vi därtill mycket mat, vilket självklart leder till en onödigt stor
miljöpåverkan. I denna uppgift ska eleverna främst fokusera på matens klimatpåverkan, men
många av dessa aspekter hänger ihop.
Elevundersökningar visar att elever anser att frågan om skolmaten är viktig. Andra frågor som
engagerar ungdomar är djurrättsfrågor, klimatfrågor och rättvisefrågor. Detta gör matfrågan
mycket aktuell.
Tänk på att mat och annan konsumtion en laddad fråga och det är viktigt att eleverna inte
skuldbeläggs i samtalen.
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Uppgiftsbeskrivning
Eleverna får uppdraget att ta fram och presentera klimatsmarta och hållbara maträtter till skolan. Målet är
att elevernas förslag på mat ska serveras på skolan, vilket medför att uppgiften är autentisk och att eleverna
kommer att få lägga upp strategier för att få gehör för sina idéer. Tanken är också att eleverna ska ha ett
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll genom att aktivt delta i planering och utvärdering
av arbetet.
I uppgiften finns kopplingar till hem- och konsumentkunskap, biologi, kemi, teknik, samhällskunskap,
geografi, och svenska.

Syfte med uppgiften
Uppgiftens syfte är att eleverna ska få en fördjupad förståelse för hur vår matkonsumtion påverkar
människor och miljö och framförallt hur den bidrar till förstärkt växthuseffekt. Syftet är också att eleverna
genom uppgiften ska upptäcka lösningar och påverkansmöjligheter.
Det övergripande syftet är att eleverna ska utveckla handlingskompetens (läs mer om handlingskompetens
i det didaktiska kapitlet).

Introduktion
Förbered eleverna på att de ska arbeta med frågor som handlar om klimatsmart mat och be dem att i
förväg leta efter fakta i ämnet i olika medier. Introducera gärna arbetet genom att visa någon film från
Utbildningsradion eller Livsmedelsverket som handlar om förstärkt växthuseffekt eller matens påverkan.
Diskutera hur vår matkonsumtion påverkar lokalt och globalt. Vad har eleverna för kunskaper i frågan? Titta
tillsammans på delar av skolans matsedel och se om ni redan innan ni startar arbetet, kan upptäcka mindre
klimatsmarta maträtter.
Syftet med introduktionen är att lyfta frågeställningar som berör och att elevernas intresse, kunskaper och
engagemang och tas tillvara.
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Genomgång av uppgiften med eleverna
Arbetet med uppgiften kan delas upp i tre delar; matlagning, arbetet med mat och hur den påverkar klimat,
miljö och människor, samt arbetet med att förankra elevernas förslag hos ansvariga för skolmatsedeln. En
viktig del av uppgiften är målet att faktiskt påverka skolans matsedel.
Samtala med eleverna om lärandemål, hur arbetet ska läggas upp, vilka ämnen som kommer att involveras,
hur det ska redovisas och hur det ska bedömas. Öppna upp för elevinflytande! Eleverna kommer själva att
kunna styra och planera sitt påverkansarbete. Finns det möjlighet för eleverna att få inflytande även över
genomförande och redovisningssätt? Samtala med eleverna om vilka faktakunskaper som behövs för att
arbeta med uppgiften, förslagsvis genom en gemensam idéstorm (se nedan). Vilka förslag har eleverna?
Vad kan de redan och vad behöver de ta reda på? Utgå från elevernas förkunskaper, tankar och intressen
när ni jobbar vidare med uppgiften.

Genomförande
Idéstorm! Vilka kunskaper behövs för att lösa uppgiften?
Låt eleverna i mindre grupper diskutera vilka faktakunskaper som behövs för uppgiften. Vilka frågor behöver
de få svar på? Grupperna får skriva ned frågorna på post it-lappar eller liknande och sedan i tur och ordning
presentera för klassen vad de kommit fram till. Försök att redan från början gruppera elevernas frågor
utifrån t.ex. fakta om klimatförändringar, odling, produktion, transporter m.m. När alla grupper presenterat
kan eleverna fundera en runda till, antingen i storgrupp eller i mindre grupper igen, för att fylla på med fler
frågor. Nu har ni troligtvis många bra idéer att utgå ifrån.
Besluta tillsammans om vad som ska tas upp. En viktig del av den här fasen är att avgränsa arbetet och
kolla tillbaka på grunduppgiften. Det kan vara svårt att välja bort några områden, men nödvändigt för att
uppgiften ska ha rätt fokus. Som lärare är du självklart delaktid i alla dessa moment.

Vilka resurspersoner finns på skolan, i samhället eller bekantskapskretsen?
Att involvera personer utanför skolan förstärker uppgiftens relevans och bekräftar att frågan är viktig i ett
större perspektiv. Resonera med eleverna om vilka resurspersoner som kan vara aktuella för uppgiften.

Förslag på resurspersoner:
•

personer inom restaurangbranschen med erfarenhet av klimatsmart mat

•

kommunens kostenhet, miljökontor eller energi- och klimatrådgivare

•

miljöorganisationer

•

personal i skolmatsalen

•

andra?
HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

HEMKUNSKAP

Didaktisk handledning om klimat och energi

33

ÅK 7 – 9

Eleverna kan genom uppgiften få förståelse för, ta ställning till och värdera:
•

Vad som påverkar jordens klimat

•

Livscykelanalyser för olika maträtter som serveras

•

Jordbrukets klimatpåverkan

•

Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan

•

Transporter utom Sverige

•

Transporter inom Sverige, inkl. kyl- och frystransporter

•

Säsongsanpassad mat

•

Ekologisk/ icke ekologiskt

•

Om ekologisk mat är klimatsmart

•

Matsvinn

•

Priser. Hur kan det vara billigare att köpa kött från andra länder? Vem betalar och hur?

•

Variation och smak

•

Etiska och moraliska aspekter

•

Hälsoaspekter

Arbetsgång
Dela in eleverna i arbetsgrupper om 3–4 elever, som utifrån klassens idéstorm ska ta fram en klimatsmart,
hållbar och näringsriktig lunchmåltid.
1.

Eleverna börjar med att gruppvis arbeta med de olika frågeställningarna som tagits upp. Avsluta
varje arbetspass med en kort samling där grupperna kan delge varandra information. Varva med
genomgångar utifrån elevernas förkunskaper.
Arrangera gärna en plattform (starta t.ex. en Facebook-grupp eller liknande) där eleverna kan dela
med sig av bra material och källor. Betona att resultatet av arbetet är klassens samlade arbete och att
det är viktigt att sprida information mellan grupperna.

2.

Låt eleverna leta efter, eller göra, egna recept till sina måltider.

3.

Låt även eleverna också göra en analys av måltiden utifrån klimat- och hållbarhetsaspekter, 		
hälsoaspekter samt prissättning.

4.

Låt eleverna tillaga maten på hem- och konsumentkunskapen.

5.

Eleverna kan också göra jämförande studier och därmed inkludera andra matträtter.

6.

Det är bra om eleverna redan nu får fundera på hur de vill gå tillväga för att påverka andra i denna
fråga. Kanske vill bjuda in någon till sina redovisningstillfällen (exempelvis rektor eller kostchef).
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Förslag på slutprodukt:
1.

Låt eleverna förbereda en presentation som innehåller en
presentationsverktyg.

Källkritik – kan vi veta att
det vi läser är sant?

Låt grupperna göra en skriftlig sammanställning av sin

Eftersom eleverna kommer att hämta

analys.

information på olika sätt och ställen

Låt eleverna enskilt analysera sin grupps maträtt genom

är det lämpligt att i samband med

en skriftlig reflektion. Här finns det möjligheter för den

detta ta upp källkritik och hur olika

enskilda eleven att lyfta andra aspekter och åsikter än

källor och information kan värderas.

de som framförs av gruppen gemensamt. Detta kan

Uppmana eleverna att vara noggran-

kombineras med t.ex. en gruppresentation.

na och anteckna sina källor. Tips på

Låt eleverna får komponera en veckomatsedel och

frågor att jobba med finns senare i

argumentera för hur de anser att en klimatsmart vecka

uppgiften.

analys av måltiden, förslagsvis med hjälp av ett digitalt
2.
3.

4.

kan se ut.
5.

Om eleverna har möjlighet så kan de bjuda någon på
maträtten, exempelvis en vårdnadshavare.

Redovisningsförslag
Uppgiften ger många olika möjligheter till redovisning (se ovan). Om flera ämnen samverkar kan gemensamma
redovisningstillfällen planeras in. Det är viktigt att eleverna redan från arbetets start vet hur deras arbete ska
redovisas och att de också, beroende på mognad och vana, kan vara delaktiga i diskussioner kring detta.
Redovisning kan ske genom både skriftligt och muntligt. Bjud in lyssnare utifrån elevernas önskemål.

Hur ska elevernas arbete spridas?
Målet med uppgiften är, förutom att eleverna själva får kunskaper om hur den mat vi äter påverkar
klimat och miljö, att åstadkomma en förändring på skolan. Det är viktigt att eleverna får vara drivande i
påverkansarbetet. Efter arbetet med att ta fram en klimatsmart och hållbar måltid gäller det nu att sprida
sina kunskaper. Samtala med eleverna hur de ska gå vidare för att få gehör för sina kunskaper och förslag
på förändring på skolan. Ta hjälp av frågorna nedan och låt eleverna lägga upp en plan för hur de ska gå
vidare.

•
•
•
•

Vem bestämmer vad som serveras på skolan?
Finns det avtal och regler som styr?
Hur ska klassen gå till väga för att få till stånd en förändring?
Hur kan de nya måltiderna marknadsföras och hur kan acceptans skapas hos övriga elever? Ska det
tas upp på klassråd, elevråd eller hem- och konsumentkunskapen?

•
•

Går det att ta hjälp av och sprida sina idéer via lokala medier?
Kan klassen skriva ett medborgarförslag om att kommunen ska servera mer klimatsmart och hållbar
mat?

•

Kan ni presentera recepten för bland annat skolmåltidspersonal och sedan samtala om möjligheten att
införa någon eller några av elevernas förslag på skolans matsedel?

•

Finns det andra som eleverna också vill påverka?

Didaktisk handledning om klimat och energi
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Bedömning
Bedömningen beror självklart på årskursen, vilka ämnen som involverats i uppgiften och hur processen och
slutprodukten ser ut. Bedömning kan ske såväl vid muntliga presentationer av arbetet, som av skriftliga
redovisningar och illustrationer. Kanske jobbar ni mer med formativ bedömning (bedömning för lärande).
Exempelvis skulle ni kunna fokusera på kamratbedömning av gruppresentationerna och sedan låta eleverna
göra en enskild reflektion. Låt eleverna redan på ett tidigt stadium få vetskap om vad som ska bedömas
och hur. Här finns förslag på förmågor i Lgr 11 som eleverna kan ges förutsättningar att utveckla och som
bedömningen kan utgå ifrån.

Biologi, fysik och kemi: Förmågan att använda kunskaper i ämnet för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, teknik, miljö, samhälle och ekologisk
hållbarhet.

Teknik: Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Samhällskunskap: Förmågorna att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv samt att söka information
om samhället från olika medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Geografi: Förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling.

Svenska: Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa samt förmågan att formulera
sig i tal och skrift.

Hem- och konsumentkunskap: Förmågan att planera och tillaga mat och måltider för olika
situationer och sammanhang samt förmågan att värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Utvärdering
En utvärdering kan förslagsvis ta upp hur arbetet har lagts upp, hur stort inflytande eleverna har haft och
vad de har lärt sig. En viktig aspekt är om eleverna tycker att de har lärt sig något som de upplever som
meningsfullt. Låt eleverna komma med synpunkter på vad i uppgiften som kan förbättras inför kommande
arbeten.
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Didaktisk reflektion
Uppgiften är autentisk och får relevans, både på ett individuellt och på ett samhälleligt plan. En viktig del
av uppgiften är att eleverna får träna på att ta ställning och argumentera för sina förslag. Upplägget syftar
till att elevernas kunskaper och intressen ska tas tillvara och att de själva ska vara aktiva i lärprocessen.
Om eleverna på eget initiativ kan lyfta matfrågan med rektor, personal i skolmatsalen, vårdnadshavare eller
kanske kommunen, kan detta öka uppgiftens relevans och ytterligare stärka elevernas handlingskompetens
och framtidstro. Läraren kan skapa förutsättningar för att dessa ska ske.
Många unga känner oro för miljöproblemen. I uppgiften får eleverna tillfälle att prata om viktiga frågor,
samtidigt som de får ökade kunskaper. Att göra livscykelanalyser för varor i sin närhet bidrar till att elever
får en känsla av och förståelse för hur saker hänger ihop och att de också är en del av något större.
Uppgiften belyser problem men är också lösningsinriktad, vilket kan öka elevernas handlingskompetens
och välmående. Det är viktigt att förmedla tillförsikt och visa på glädjen med att vara engagerad i viktiga
samhällsfrågor. Att själv agera hör till det som kan inge hopp. Att göra medvetna val kanske inte alltid
förändrar världen, men det påverkar den person som gör dessa val och det kan vara gott nog. Läs gärna
mer om detta i det didaktiska kapitlet.

Tips på ytterligare frågeställningar
•

I detta arbete har ni troligtvis fokuserat mest på matens klimatpåverkan. Finns det andra aspekter som
ni kan jobba vidare med? (Bekämpningsmedel, arbetsförhållanden m.m.)

•

Finns det måltider som redan serveras på skolan som ganska lätt skulle kunna bli mer hållbara ut
miljösynpunkt?

•
•
•

Går det att genomföra en eller flera köttfria dagar i veckan på skolan?
Finns det vegetariska alternativ varje dag, som är fritt att välja?
Hur kan svinnet och mängden mat som slängs minska?

Länktips
Livsmedelsverket		

www.livsmedelsverket.se

Folkhälsoguiden		

www.folkhalsoguiden.se (sök på ”ät S.M.A.R.T”)

Naturskyddsföreningen

www.naturskyddsföreningen.se

Naturvårdsverket		

www.naturvårdsverket.se (sök på matsvinn)

Jordbruksverket		

www.jordbruksverket.se

Utbildningsradion		

www.ur.se

Ekomatcenrum		

www.ekomatcentrum.se

KRAV			www.krav.se/
Skolmatens vänner

www.skolmatensvanner.se/elev/sa-kan-du-paverka/
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Vår stad!
HUR SER FRAMTIDEN UT?
Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer. Inflyttningen till städerna, ökar hela tiden
och år 2050 kommer uppskattningsvis 70 % av mänskligheten att bo i världens städer. Att
städerna växer innebär både utmaningar och möjligheter att tänka nytt och hållbart. Städer är
de platser där mest energi används, mest konsumtion sker och där luftkvalitén är som sämst.
Samtidigt innebär satsningar på hållbara lösningar i städer att många människor nås på ett
effektivt sätt.
Staden Masdar byggs nu i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, med målet att bli en helt
koldioxidfri stad utan bilar. Ingen olja, bensin, kol eller andra fossila bränslen ska användas,
utan energiförsörjningen ska komma från förnybara energikällor.
Masdar City ska bli en förebild för hur en hel stad kan byggas med fokus på hållbar utveckling.
Flera andra städer i världen gör också stora insatser för att utvecklas på ett hållbart sätt.
Tysklands näst största stad, Hamburg, har som mål att vara bilfri inom 20 år och i staden
Gent i Belgien finns en köttfri veckodag för att minska stadens utsläpp av växthusgaser.
Amsterdam i Nederländerna är världens mest cykelvänliga stad och i staden Curitiba i
Brasilien kan invånarna byta återvinningsbart avfall mot bussbiljetter, mat eller skolböcker.
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Uppgiftsbeskrivning
Eleverna får i uppgift att planera och gestalta hur den egna närmiljön (t.ex. deras kommun eller stadsdel)
skulle kunna bli koldioxidfri. Eleverna ska planera områdets energiförsörjning av el och värme samt
transporter av människor och varor, utan att fossila bränslen används.
I uppgiften finns kopplingar till fysik, geografi, biologi, kemi, teknik, samhällskunskap, svenska och bild.

Syfte med uppgiften
Syftet är att eleverna ska bli intresserade av, få fördjupad förståelse för, samt kunna diskutera frågor kring:
•

Energins flöde och energianvändningen i samhället

•

Fossila och förnybara energitillgångar och dess påverkan på klimat och miljö

•

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

Det övergripande syftet är att eleverna ska utveckla handlingskompetens (läs mer om handlingskompetens
i didaktiska kapitlet).

Introduktion
Visa bilder på Masdar City, som just nu byggs i Förenade Arabemiraten och berätta för eleverna
om staden. Det finns filmer på internet, exempelvis på YouTube, som visar Masdar City på ett
spännande sätt. Filmerna är på engelska, men det framgår hur den nya staden byggs upp ändå. Visa
gärna en kort sekvens och resonera med eleverna om vad de ser. Samtala sedan med eleverna om:

•
•
•
•

Hur skiljer sig Masdar City från vår kommun eller stadsdel?
Vad ser mest spännande ut?
En tanke med staden Masdar är att få bort de koldioxidutsläpp som brukar finnas i en stad. Vad är
koldioxid (CO2) och varför är det viktigt att minska utsläppen av koldioxid?
För att minska utsläppen av koldioxid måste vi använda mindre fossila bränslen. Vad menas med
fossila bränslen?

•

Hur kan utsläppen av koldioxid minska i vår närhet?

För att eleverna ska få reflektera över sitt eget lärande och för att ni ska få
tillgång till viktig information kan ni avsluta lektionen med att alla får skriva
ned:
Två saker jag lärde mig idag var…
Jag blev förvånad över…
Jag blev intresserad av…
Jag vill veta mer om…
Något jag tyckte var svårt var…

Didaktisk handledning om klimat och energi
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Genomgång av uppgiften med eleverna.
Berätta för eleverna att de har fått i uppdrag att ta fram ett förslag som visar hur er närmiljö (t.ex. kommun
eller stadsdel) skulle kunna bli koldioxidfri. Eleverna ska presentera ett framtidsscenario, där inga fossila
bränslen används.
Berätta för eleverna att de så småningom kommer att delas in i mindre grupper och att de kommer att få
illustrera sina framtidsscenarion med hjälp av bilder eller modeller (exempelvis med hjälp av papier-maché
eller annat material).
Frågor som eleverna kommer utgå ifrån när de planerar är:

•
•
•

Hur ska vi få vår el?
Hur ska vi få vår värme?
Hur ska transporter av människor och varor organiseras och vilka transportmedel ska vi använda?

Samtala med eleverna om lärandemål, hur arbetet ska läggas upp, hur det ska redovisas och hur det ska
bedömas. Öppna upp för elevinflytande! Det är viktigt att läraren bestämmer t.ex. gruppindelningen men det
kanske finns möjlighet för eleverna att ha inflytande över exempelvis genomförande och redovisningssätt.
Samtala även med eleverna om vilka faktakunskaper som behövs för att arbeta med uppgiften. Vilka förslag
har eleverna? Vad kan de redan och vad behöver de ta reda på? Utgå från elevernas förkunskaper, tankar
och intressen när ni jobbar vidare med uppgiften.
Med inflytande menar vi att elevernas idéer och tankar tas tillvara. Eleverna ska självfallet även få
handledning, ramar och inspiration.

Genomförande
Börja förslagsvis med att, tillsammans med eleverna, göra en lista över vilka olika sätt kan vi få el och värme
samt sätta transporter i rörelse (t.ex. att vi kan generera elektrisk energi med hjälp av vattenkraft, vindkraft,
kärnkraft, solceller, vågkraft m.m.).
Låt sedan eleverna, enskilt eller i mindre grupper, läsa fakta om energikällor i läromedel, faktaböcker eller
från internet (se länktips). Läraren kan också skriva ut enklare faktablad. Eleverna kan exempelvis ansvara
för olika energikällor och sedan berätta för varandra om dessa.
Låt eleverna utgå från följande frågor:

•
•
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Vilka konsekvenser har de olika energikällorna för människor, klimat och miljö?
Vilka energikällor är förnybara, respektive icke förnybara?
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Hitta inspiration i kommunens energi- och klimatplan, eller bjud in någon som kan berätta för er om
energikällor och på så sätt hjälpa er med faktainsamlingen. I den här uppgiften kan resurspersoner finnas
bland:

•
•
•

Kommunens energi- och klimatrådgivare.
Personal på stadsarkitektkontoret (eller miljökontoret).
Miljöorganisationer i er närhet.

Det är viktigt att samla ihop klassen och tillsammans gå igenom informationen kring de olika
energikällorna, innan de tar itu med uppgiften. Hjälp eleverna att väga för- och nackdelar mot varandra.

Tips för att få syn på lärande och lära av varandra!
Låt eleverna gruppvis göra listor över vad de har lärt sig under lektionen. Antal saker på listan ska vara lika
många som antalet grupper i klassrummet. Grupperna får sedan presentera en sak ifrån listan inför klassen.

Förslag på slutprodukt

•

Låt eleverna göra en modell eller bild av er närmiljö i klimatsmart form och valfritt material. Eleverna kan
sedan, enskilt eller i grupp, skriva en sammanfattning av sina framtidsscenarion, där det ska framgå
hur de har löst el-, värme- och transportfrågan.

•
•

Låt eleverna göra en bok där lösningarna på el, värme och transport presenteras i text och bild.
Skriv ut, eller låt eleverna rita, kartor över närmiljön. Sedan kan eleverna rita eller klistra dit bilder med
sina lösningar, samt tillhörande textrutor.

Redovisningsförslag
•

Låt varje elev presentera sin modell eller bok inför övriga klassen och uppmuntra till samtal om de olika
lösningarna.

•
•
•

Gör en utställning i skolans matsal, ett närliggande bibliotek eller kommunhuset.
Presentera elevernas arbete i en klassblogg eller liknande kommunikationskanal.
Kontakta media (t.ex. en lokaltidning) för att sprida elevernas framtidsscenarion och bjud in klimat- och
energirådgivare, stadsarkitekter, kommunalråd m.fl. för att lyssna på presentationerna och/eller titta på
utställningen.
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Bedömning
Bedömningen beror självklart på årskursen, vilka ämnen som involverats i uppgiften och hur processen
och slutprodukten ser ut. Kanske kan ni jobba mer med formativ bedömning (bedömning för lärande). Låt
eleverna redan på ett tidigt stadium få vetskap om vad som ska bedömas och hur. Här följer förslag på
förmågor i Lgr 11 som eleverna kan ges förutsättningar att utveckla och som bedömningen kan utgå ifrån.

Biologi, fysik och kemi: Förmågan att använda kunskaper i ämnet för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, teknik, miljö, samhälle och ekologisk
hållbarhet.

Teknik: Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Samhällskunskap: Förmågorna att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv samt att söka information
om samhället från olika medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Geografi: Förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling.

Svenska: Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa samt förmågan att formulera
sig i tal och skrift.

Bild: Förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Utvärdering
En utvärdering kan förslagsvis innehålla frågor om hur arbetet har lagts upp, hur stort inflytande eleverna
har haft och vad de har lärt sig. En viktig aspekt är om eleverna tycker att de har lärt sig något som de
upplever som meningsfullt. Låt eleverna komma med synpunkter på vad i uppgiften som kan förbättras
inför kommande arbeten.
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Didaktisk reflektion
Eleverna arbetar med frågor som rör deras vardag och nära omgivning, vilket gör att eleverna lättare kan
identifiera sig med frågorna. På så sätt blir uppgiften mer intresseväckande och relevant. Att uppgiften
är lösningsinriktad och introduceras med goda exempel kan öka elevernas handlingskompetens och
välmående. Får eleverna dessutom kontakt med företrädare i sin kommun samt möjlighet att delta i en
positiv dialog om planer och utveckling i närsamhället, kan uppgiftens relevans öka och ytterligare stärka
handlingskompetens och framtidstro. Läs gärna mer om detta i det didaktiska kapitlet.

Tips på ytterligare frågeställningar
Hur kan en stad eller ett samhälle bli hållbart, beträffande bra boende för alla, jobb till alla och med en
öppen attityd till alla invånare?
Vad gör vi med avfallet i en hållbar stad?
Hur kan vi ordna matförsörjningen på ett hållbart och miljövänligt sätt?
Finns det fler varor som kan bytas ut till mer hållbara?
Hur ska nya delar av staden byggas för att bli mer hållbara?

Länktips
Hållbara städer:
www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1165883-vrldens-grnaste-stad (om Masdar City)
www.wwf.se/source.php/1523654/h%E5llbarast%E4der_LR.pdf (fem utmaningar för hållbara städer)
www.wwf.se/source.php/1491525/Urban%20solutions_summary_2013.pdf (exempel på städer som tar
hållbara grepp, på engelska)
www.hallbarstad.se/projects (fler goda exempel)

Fakta om olika energikällor:
www.energikunskap.se
www.energiutmaningen.no

Inspiration:
www.hsr.se/gronflagg
www.paegnaben.se
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ÅK
ÅK 77 –– 99

Vår stad!
FRAMTID OCH NUTID
Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer. Inflyttningen till städerna, ökar hela tiden
och år 2050 kommer uppskattningsvis 70 % av mänskligheten att bo i världens städer. Att
städerna växer innebär både utmaningar och möjligheter att tänka nytt och hållbart. Städer är
de platser där mest energi används, mest konsumtion sker och där luftkvalitén är som sämst.
Samtidigt innebär satsningar på hållbara lösningar i städer att många människor nås på ett
effektivt sätt.
Staden Masdar byggs nu i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, med målet att bli en helt
koldioxidfri stad utan bilar. Fossila bränslen ska inte användas utan energiförsörjningen ska
komma ifrån förnybara energikällor. Stadens ska också minska avfallsmängden och hantera
avfall som en resurs.
Masdar City ska bli en förebild för hur en hel stad kan byggas med fokus på hållbar utveckling.
Flera andra städer i världen gör också stora insatser för att utvecklas på ett hållbart sätt.
Tysklands näst största stad, Hamburg, har som mål att vara bilfri inom 20 år och i staden
Gent i Belgien finns en köttfri veckodag för att minska stadens utsläpp av växthusgaser.
Amsterdam i Nederländerna är världens mest cykelvänliga stad och i staden Curitiba i
Brasilien kan invånarna byta återvinningsbart avfall mot bussbiljetter, mat eller skolböcker.

metaller, radioaktivt
klimatförändringar, utsläpp av tung
Dagens energianvändning orsakar
är relaterade till gruvdrift
ens resurser, miljöproblem som
avfall, försurning, tärande på jord
till exempel in mer än 10
finns egentligen inte. Solen strålar
m.m. Men någon brist på energi
er. Även förnyelsebara
än vad mänskligheten totalt använd
en
jord
mot
rgi
ene
mer
ger
gån
000
energikällor kan bidra med energi.
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Uppgiftsbeskrivning
I uppgiften får eleverna planera och gestalta hur den egna närmiljön (t.ex. deras kommun eller stadsdel)
skulle kunna förändras med fokus på hållbar utveckling. Eleverna ska planera områdets framtida
energiförsörjning av el och värme, transporter av människor och varor samt avfallshantering. I uppgiften
ingår att jämföra framtidsscenariot med dagsläget samt analysera vad de föreslagna förändringarna skulle
få för konsekvenser för människa, miljö och samhälle. För att göra detta kommer eleverna undersöka olika
energikällors för- och nackdelar, samt olika sätt att hantera avfall.
I uppgiften finns kopplingar till fysik, geografi, biologi, kemi, teknik, samhällskunskap, svenska och bild.

Syfte med uppgiften
Syftet är att eleverna, genom att arbeta med energi- och avfallsfrågor utifrån ett lokalt perspektiv, ska bli
intresserade av, få fördjupad förståelse för och kunna diskutera frågor kring:

•
•
•
•
•
•

Avfallshantering och dess koppling till energi och miljö.
Olika energislags energikvalitet och dess för- och nackdelar för miljön
Förnybara energitillgångar
Konsekvenser av olika teknikval
Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling
Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling

Det övergripande syftet är att eleverna ska utveckla handlingskompetens (läs mer om handlingskompetens
i didaktiska kapitlet).

Introduktion
Visa bilder på Masdar City som just nu byggs i Förenade Arabemiraten och berätta för eleverna om staden.
Det finns filmer på internet, exempelvis på YouTube, som visar Masdar City på ett spännande sätt. Filmerna
är på engelska, men det framgår hur den nya staden byggs upp ändå. Visa gärna en kort sekvens och
resonera med eleverna om vad de ser. Använd häftet Urban Solutions (se länktipslistan) och välj städer från
olika delar av världen som kan utgöra goda exempel på energiförsörjning, transporter, avfall mm. Låt eleverna
få en bild av de goda satsningarna, som görs på många olika håll i världen. Syftet med introduktionen är att
stimulera tankar och samtal som främjar att eleverna upplever möjligheter att tänka nytt samt se att det finns
saker, som vid första anblick kan verka omöjliga, men som faktiskt kan förverkligas (om rätt förutsättningar
ges).
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Börja gärna med att låta eleverna göra bildmanus

•

Dela in klassen i grupper om 3–4 elever. Grupperna behöver ha tillgång till blädderblockspapper och
tjocka pennor eller möjlighet att göra digitala skisser.

•

Berätta för eleverna att målet med uppgiften är att de ska berätta en historia om framtid och framtidstro.
Ämnet för berättelsen är ”Den framtida staden” och grupperna ska med hjälp av skisser och text
berätta en framtidsvision av närområdet som innehåller idéer om hur elförsörjning, värme, transporter
av människor och varor samt avfall ska lösas.

•

Gruppen får sedan endast 20 minuter på sig att bestämma sig för vilka lösningar de vill beskriva och
därefter rita och berätta om en lösning per blädderblockssida eller digital sida. Den korta tiden för
uppgiften gör att eleverna inte hinner fundera så mycket på vad som är realistiskt, utan meningen är att
de ska låta sin kreativitet och sina visioner få fritt spelrum.

•

Efter 20 minuter får grupperna berätta om sin vision för klassen. Berättelserna får sedan utgöra grunden
för det fortsatta arbetet.

Genomgång av uppgiften med eleverna
Eleverna ska nu jobba vidare med att, mer detaljerat, planera områdets framtida energiförsörjning av el och
värme, transporter av människor och varor samt avfallshantering. De ska även jämföra framtidsscenariot
med dagsläget och analysera vad de föreslagna förändringarna skulle få för konsekvenser för människa,
miljö, klimat och samhälle (både för- och nackdelar). Den hållbara framtidsvisionen och jämförelsen kan
förslagsvis redovisas i text och bilder eller text kombinerat med en modell. Fler förslag finns nedan, under
genomförande.

Samtala med eleverna om lärandemål, hur arbetet ska läggas upp, vilka ämnen som kommer att involveras,
hur det ska redovisas och hur det ska bedömas. Öppna upp för elevinflytande! Finns det möjlighet för
eleverna att ha inflytande över genomförande och redovisningssätt? Samtala även med eleverna om vilka
faktakunskaper som behövs för att arbeta med uppgiften. Vilka förslag har eleverna? Vad kan de redan och
vad behöver de ta reda på? Utgå från elevernas förkunskaper, tankar och intressen när ni jobbar vidare
med uppgiften.

med kommunen
Det är bra om läraren/lärarna, redan innan uppgiften startar, tar kontakt
för samarbete.
och berättar om projektet och undersöker om det finns ett intresse
rade av ungdomars
Kommunen kanske redan har något projekt på gång där de är intresse
nytt område, kanske
åsikter och tankar. Eller om kommunen planerar bebyggelse i ett
se om någon, utöver
det är lämpligt att eleverna fokuserar på det. Det har stor betydel
tankar på allvar.
lärarna, verkligen är intresserade av elevernas arbete och tar deras
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Genomförande
Informationssök varvat med genomgångar
Samla information, länkar och material på ett ställe som alla elever har tillgång till. Uppmana eleverna att
vara noggranna med att anteckna sina källor. Kombinera elevernas informationssök med uppsamlingspass
och genomgångar.
Förslag på frågeställningar, för att komma igång med arbetet:

•

Vilka energikällor för elförsörjning, värme och transporter används i kommunen idag och hur hanteras
avfall?

•
•
•

Hur påverkas miljön, klimatet, människor och samhället?
Vilka fler energikällor finns och hur påverkar de miljön, klimat, människor och samhället? Jämför!
Vad skulle vi kunna göra annorlunda med vårt avfall och hur skulle det påverka miljön, klimat, människor
och samhället?

•
•
•

Hur ska kommunen och invånarna få elförsörjning i ert framtidsscenario?
Hur ska kommunen och invånarna få värme i ert framtidsscenario?
Hur ska transporter av människor och varor organiseras och vilka transportmedel ska användas i ert
framtidsscenario?

•
•

Hur ska avfall hanteras i ert framtidsscenario?
Hur påverkar era förslag miljön, klimat, människor och samhället?

Tips för att få syn på lärande och lära av varandra!
Låt eleverna gruppvis göra listor över vad de har lärt sig under lektionen. Antal saker på listan
ska vara lika många som antalet grupper i klassrummet. Grupperna får sedan presentera en sak ifrån
listan inför klassen.

Hitta gärna inspiration i kommunens energi- och klimatplan eller bjud in någon som kan berätta
för er om energikällor och på så sätt hjälpa er med faktainsamlingen. Att involvera personer utanför
skolan förstärker uppgiftens relevans och betonar att frågan är viktig i ett större perspektiv. I den här
uppgiften kan resurspersoner finnas bland:

•
•
•
•

Kommunens energi- och klimatrådgivare.
Personal på stadsarkitektkontoret eller miljökontoret.
Miljöorganisationer i er närhet.
Andra?
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Förslag på slutprodukt:

•

Låt eleverna sammanfatta var de kommit fram till på en plansch där ena halvan får representera nuläget
och andra halvan elevernas framtidsscenario. En analys av konsekvenserna ska finnas med på båda
sidorna (d.v.s. hur miljö, klimat, människor och samhälle påverkas).

•
•

Låt eleverna förbereda en muntlig redovisning där de presenterar sitt framtidsscenario och jämförelsen.
Skriv ut, eller låt eleverna rita, kartor över närmiljön. Sedan kan eleverna rita eller klistra dit bilder
med sina lösningar, samt tillhörande textrutor. Kombinera gärna detta med en mer utförlig, skriftlig
jämförelse av nutid och framtid.

•

Låt eleverna göra en modell eller bild av er närmiljö i klimatsmart form och valfritt material. Kombinera
även detta med en mer utförlig, skriftlig jämförelse av nutid och framtid.

Redovisningsförslag
Om fler skolämnen samverkar kan gemensamma redovisningstillfällen planeras in.

•

Låt eleverna redovisa eller presentera sitt arbete (plansch, karta eller modell) inför klassen och
uppmuntra till samtal om de olika lösningarna.

•

Bjud gärna in kommunens stadsarkitekt, energi-och klimatrådgivare m.fl. till era redovisningstillfällen,
för att skapa ett tillfälle till dialog om kommunens omställning till en hållbar kommun.

•
•

Presentera elevernas arbete i en klassblogg eller liknande kommunikationskanal.
Låt gärna eleverna formulera ett medborgarförslag eller skriva insändare till en lokaltidning, för att
sprida sina idéer och kunskaper och samtidigt träna på andra sätt att uttrycka sig.

Bedömning
Bedömningen beror självklart på årskursen, vilka ämnen som involverats i uppgiften och hur processen
och slutprodukten ser ut. Kanske kan ni jobba mer med formativ bedömning (bedömning för lärande). Låt
eleverna redan på ett tidigt stadium få vetskap om vad som ska bedömas och hur. Här finns förslag på
förmågor i Lgr 11 som eleverna kan ges förutsättningar att utveckla och som bedömningen kan utgå ifrån:

Biolog, fysik och kemi: Förmågan att använda kunskaper i ämnet för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, energi, teknik, miljö, samhälle och ekologisk
hållbarhet.

Teknik: Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Samhällskunskap: Förmågorna att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv samt att söka information
om samhället från olika medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Geografi: Förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden
kring etik och hållbar utveckling.

Svenska: Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa samt förmågan att formulera
sig i tal och skrift.

Bild: Förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
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Utvärdering
En utvärdering kan förslagsvis inkludera hur arbetet har lagts upp, hur stort inflytande eleverna har haft och
vad de har lärt sig. En viktig aspekt är om eleverna tycker att de har lärt sig något som de upplever som
meningsfullt. Låt eleverna komma med synpunkter på vad i uppgiften som kan förbättras inför kommande
arbeten.

Didaktisk reflektion
Eleverna arbetar med frågor som rör deras vardag och nära omgivning, vilket gör att eleverna lättare kan
identifiera sig i frågorna. På så sätt blir uppgiften mer intresseväckande och relevant.
Att uppgiften bygger på elevernas visioner, är lösningsinriktad och introduceras med goda exempel, kan
öka elevernas handlingskompetens och välmående. Får eleverna dessutom kontakt med företrädare i sin
kommun samt möjlighet att delta i en positiv dialog om planer och utveckling i närsamhället, kan uppgiftens
relevans öka och ytterligare stärka handlingskompetens och framtidstro. Läs gärna mer om detta i det
didaktiska kapitlet.

Tips på ytterligare frågeställningar
•
•

Kan ungdomar bli mer klimatsmarta? Hur?
Hur kan en stad eller ett samhälle bli hållbart, beträffande bra boende för alla, jobb till alla och med en
öppen attityd till alla invånare?

•

Hur kan vi ordna matförsörjningen på ett hållbart och miljövänligt sätt?

Länktips
Hållbara städer:
www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1165883-vrldens-grnaste-stad (om Masdar City)
www.wwf.se/source.php/1523654/h%E5llbarast%E4der_LR.pdf (fem utmaningar för hållbara städer)
www.wwf.se/source.php/1491525/Urban%20solutions_summary_2013.pdf (exempel på städer som tar
hållbara grepp, på engelska)
www.hallbarstad.se/projects (fler goda exempel)

Fakta om olika energikällor:
www.energikunskap.se
www.energiutmaningen.no

Inspiration:
www.hsr.se/gronflagg
www.paegnaben.se
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Håll Sverige Rent
Vår vision är ett skräpfritt Sverige! Vi vill med vår verksamhet medverka
till att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka
miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling.
Håll Sverige Rent vill ge barn och ungdomar kunskap och handlingskompetens
för att kunna verka för ett hållbart samhälle. Det vill vi åstadkomma framförallt
genom att uppmuntra och stötta förskolor och skolor att arbeta konstruktivt
och handlingsinriktat med hållbar utveckling.

Grön Flagg
Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering anpassad för förskola och skola.
Verktyget är till för att förenkla arbetet med hållbar utveckling i verksamheten.
Ledorden är demokrati och delaktighet där praktisk handling är grunden.
Grön Flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Verktyget är
kostnadsfritt och drivs i Sverige av Håll Sverige Rent. Att arbeta med Grön
Flagg bidrar bland annat till att:

•

förstärka handlingskompetensen och framtidstron hos barn, elever och
personal

•
•

i linje med styrdokumenten ge struktur och kontinuitet i hållbarhetsarbetet
skapa en tydlig profil till skolan

För att läsa mer om hur Grön Flagg fungerar och för att anmäla er, besök Håll
Sverige Rents webbplats www.hsr.se. Kontakta oss gärna om ni behöver stöd
eller hjälp i ert arbete.

Hur undervisar vi om energi och klimat så att eleverna inte bara får kunskap om
problemen, utan att ämnet också väcker intresse och engagemang? Vad menas
med handlingskompetens och hur kan pedagoger bidra till att eleverna utvecklar
handlingskompetens?
Håll Sverige Rent har tagit fram en didaktisk vägledning för att stötta pedagoger
i arbetet med energi och klimat och vänder sig framförallt till lärare i årskurs 4-9.
Materialet innehåller ett axplock av forskning inom lärande för hållbar utveckling
och lektionsupplägg som ni kan inspireras av.

Stiftelsen Håll Sverige Rent
Box 4155, 102 64 Stockholm
Tel: 08-505 263 00
www.hsr.se

Materialet är framtaget i samarbete med:

Materialet är finansierat av:

