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Släcker din skola? Under Earth Hour kommer vi i Sverige  
och en miljard andra människor över hela jordklotet släcka 
ner för att visa beslutsfattare att vi kräver beslut som stoppar  
klimatförändringarna, ökar den biologiska mångfalden 
och som ställer om till en hållbar utveckling.

Elever har rätt till kunskap, förmågor och färdigheter för en hållbar utveckling!
Planera in ett ämnesövergripande projekt i samband med Earth Hour eller nöj er 
med ett kortare samtal under samling, på fritids, under mentorstid eller i ditt ämne. 

Aktiviteterna i denna handledning bidrar till läroplanernas mål och syfte för  
utbildning för hållbar utveckling. Här presenterar WWF också fakta och övningar 
med fokus på den globala manifestationen Earth Hour, dessa kan vara ett stöd för 
dig som pedagog eller lärare. 

Vi önskar alla pedagoger, lärare och elever lycka till med ert viktiga  
arbete för hållbar utveckling! 

VÄRLDEN SLÄCKER  
SÅ ATT DET SYNS ATT VI BRYR OSS  

INFORMATION På WWFs hemsida kan du läsa mer om Earth Hour www.wwf.se/earthhour. Läs om  
bakgrund och vad som händer runt om i världen i samband med manifestationen. 

http://www.wwf.se/earthhour
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Involvera vårdnadshavarna 
Ge elever och vårdnadshavare en möjlighet att ta upp frågorna om klimat och  
biologisk mångfald runt middagsbordet. Berätta för dem att ni kommer att vara 
med i Earth Hour och hur ni, lärare och elever tillsammans kommer att arbeta 
med frågorna.  Uppmuntra vårdnadshavarna till samtal och gemensamma aktiviteter  
– för deras, erevernas och planetens skull.

SÅ DELTAR NI I EARTH HOUR
• Visa ert deltagande på wwf.se/eh-skola

• Planera arbetet tillsammans med dina kollegor 

• Informera vårdnadshavarna om att ni ska  
   arbeta med Earth Hour 

Som pedagog och lärare känner du eleverna och sammanhangen och vet 
hur undervisningen och mötet med eleverna bäst sker. Låt elevernas  
tankar och idéer få stort utrymme. 

På www.wwf.se/utbildning finns WWFs pedagogiska plattform.  
Där hittar du utbildningsmaterial för olika åldrar med övningar speciellt 
framtagna för att utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter för hållbar 
utveckling.

DELTA NI OCKSÅ! 
WWF.SE/EH-SKOLA

Släcker ni?
Även om Earth Hour handlar om så  
mycket mer än en timme då alla släcker  
är det fortfarande viktigt att göra den globala  
manifestationen tydlig med mörka rum och gator!  
En handling där alla kan signalera att makthavarna 
måste ta krafttag för minskad klimatpåverkan och 
för ökad biologisk mångfald.

STEG 1. DELTA I EARTH HOUR

http://www.wwf.se/eh-skola
http://www.wwf.se/utbildning
http://www.wwf.se/eh-skola
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HJÄLP! JORDEN ÄR FÖR LITEN

RESURS 
Här finns WWFs Living  
Planet report för unga  
” Rapport om vår planet”:  
www.wwf.se/lpr-unga

År 2018 levde jordens befolkning som om vi hade drygt 
1,7 planeter. WWFs Living Planet Report ges ut vartannat 
år  och ger en bild av tillståndet på jorden. 

2018 års Living Planet Report fokuserar på biologisk mångfald och den visar en 
60-procentig nedgång av antalet ryggradsdjur i världen, mellan 1970 och 2014. De 
främsta orsakerna till detta är förlust av livsmiljöer och överexploatering.

Detta gäller alltså ryggradsdjur. Insekter, blötdjur, svampar, växter, maskar och an-
dra organismer har vi väldigt lite kunskap om men mycket tyder på att det inte ser 
bättre ut för dem. Många av dessa har stor betydelse för ekosystemens funktioner 
och tjänster som vi är helt beroende av.

I Living Planet Report för unga förklaras på ett enklare sätt utmaningarna med  
en minskad biologisk mångfald och vårt överutnyttjande av planetens resurser.

År 2050 beräknas världens befolkning ha växt till 10 miljarder. Allt fler ska alltså 
dela på allt mindre. Kan planeten räcka till alla? Svaret är ja, men då måste vi bli 
smartare när det gäller att leva resurssnålt och i större utsträckning uppskatta  
andra värden i livet än i prylar. Det gäller speciellt oss i västvärlden. 

Vår konsumtion sliter på planeten. Fossila bränslen påverkar klimatet. Resurser 
används ofta slösaktigt och fördelas och konsumeras väldigt ojämnt mellan länder 
och inom länderna.

Hållbar utveckling innebär att anpassa produktion och konsumtion efter vad  
planeten tål. Vi måste minska användningen av fossila bränslen till nära noll.  
Andelen vegetabilier i vår kost måste öka och andelen kött minska. Dessutom  
måste matsvinnet minska rejält. Kunskap, kreativitet och handlingskraft är motorer  
i detta gigantiska omställningsarbete som redan är igång. För att vi ska lyckas måste  
tempot öka och alla måste bidra – privatpersoner såväl som företag och politiker.

Idag lever genomsnitts-
svensken som om vi 

hade 4 planeter.”

http://www.wwf.se/lpr-unga
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Ekologiska fotavtryck och biologisk mångfald 
Planetens biologiska mångfald och ekosystemtjänster är grundläggande  
förutsättningar för vår överlevnad och välfärd. När vi kör bil, flyger, äter kött, bor  
i stora hus, köper kläder eller en ny mobiltelefon etc. sätter vi så kallade ekologiska 
fotavtryck som påverkar den biologiska mångfalden och därigenom även ekosystem- 
tjänsterna. Ekosystemtjänster är ”gratis tjänster” i form av bland annat syre, vatten 
och pollinering som naturen förser oss människor med. 

När man beräknar våra ekologiska fotavtryck använder man statistik över  
konsumtion och produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelseba-
ra förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och absorbera  
avfallet som bildas.

Varifrån kommer din frukost?
När vi äter frukost bestående av te, ostsmörgås, apelsinjuice, fil med müsli  
och banan sätter vi ekologiska fotavtryck inte bara i Sverige utan även i de länder 
som matvarorna kommer från. Dessutom är mycket av frukosten beroende av  
ekosystemtjänster.  

Tänk på din frukost 
Vilka komponenter inom fotavtrycket (se figur nedan) omfattas av din frukost?  
Hur kan du minska din frukosts klimatfotavtryck? Vilka ekosystemtjänster behövs 
för att du ska kunna äta din frukost? Om det till exempel inte fanns bin och andra 
pollinerare, vad skulle då finnas kvar av frukosten? 

KOMPONENTER I DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET
Ytor för att ta upp koldioxid: den mängd skogsyta som skulle behövas för att suga upp 
fossila koldioxidutsläpp och utsläpp till följd av att man använder marken på nytt sätt och 
kemiska processer. Den andel koldioxid som absorberas av världshaven är borträknad.

Betesmark: Beräknas utifrån den yta som används för uppfödning av djur  
för produktion av kött, mjölkprodukter, skinn och ull.

Skogsmark: Beräknas utifrån den mängd timmer, pappersmassa, trävaror och  
ved som konsumeras per år.

Fiskevatten: Beräknas utifrån den primärproduktion (organismer längre ner i närins
kedjan) som behövs för att försörja den mängd fisk, skaldjur och andra vattenlevande 
djur som fångas.

Odlingsmark: Beräknas utifrån den yta som används för att producera mat och fibrer  
för mänsklig konsumtion samt djurfoder, oljeväxter och naturgummi.

Bebyggd mark: Beräknas utifrån den yta som täcks av infrastruktur för transporter, 
bostäder, industrier och kraftdammar.
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RESURS 
På WWFs hemsida hittar  
du mer information  
www.wwf.se/lpr

https://www.wwf.se/lpr
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När samhället  
samarbetar med 
skolor vinner alla.” 

LÄRARE 
4 st

ELEVER 
100 st

BOENDE &  
VERKSAMMA  
10 000 st BOENDE &  

VERKSAMMA  
400 st

Hur kan man arbeta kring Earth Hour?
Här följer några exempel på vad andra förskolor/skolor har gjort  
under tidigare år i samband med Earth Hour: 

 » Infört köttfria dagar under mars månad på prov. 

 » Gjort enkäter om elevernas olika färdsätt till skolan för att se om man kan  
göra dem mer klimatsmarta. 

 » Klarat oss utan apparater som behöver ström, som datorer, mobiler och TV  
under Earth Hour, för att sedan i skolan diskutera hur det gick för var och en. 

 » Delat ut information om klimat värstingarna bilen, biffen, bostaden, börsen  
och butiken.

 » Haft klimat- och miljötema på samlingen, där frågan presenteras på ett roligt 
och tankeväckande sätt.

 » Lagat en måltid och tagit reda på vilka ingredienser som är beroende av pollinerare.

 » Tittat på hur mycket mark och vatten det går åt för att producera 1 kg kött  
jämfört med 1 kg havre och sedan lagat ett veganskt mellanmål på fritids. 

 » Varit ute i skogen och försökt hitta så många olika sorters växter och småkryp 
som möjligt. Sedan har vi pratat om betydelsen av biologisk mångfald och hur 
saker i naturen hänger ihop i ekosystem.

Fem viktiga områden
På WWF brukar vi prata om fem olika områden där vi kan förändra vår livsstil  
till det bättre. Vi kallar dem de 5 B:na: 

BILEN – om resor och transporter. 
BIFFEN – om livsmedelsproduktion och -konsumtion.
BOSTADEN – om byggande och boende.
BÖRSEN – om var våra sparade pengar och pensioner placeras i för företag.
BUTIKEN – om materiell konsumtion. 

De fem B-områdena återspeglar sig i övningarna i denna handledning även om flera 
övningar för låg- och mellanstadieelever handlar mer om energi och konsumtion  
i allmänhet och hur vi kan planera samhället för att minska trycket på naturen. 

Exempel (illustrationen här 
ovan): Fyra lärare med olika 
ämneskompetens samarbe
tar på en skola i ett projekt. 
De når 100 elever med 
utbildning för hållbar utveck
ling. Eleverna tar projektet 
ut i samhället och hem till 
föräldrar. Därmed når varje 
elev i genomsnitt fyra vuxna. 
100 elever som är bärare av 
projektkunskapen når då 400 
medborgare. Genom utställ
ningar och uppmärksamhet i 
lokalmedia når eleverna ut till 
tusentals medborgare. 

Uträkningen bygger på erfa
renhet från WWFs nationella 
och internationella arbete 
under mer än 20 år.

LÄR OCH AGERA FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN  
OCH EN ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD 

Earth Hour är…
undervisning och handlings- 

kompetens för hållbar utveckling.  

WWF efterlyser inspirerande  

beskrivningar av er undervisning. 

Skicka in ert material till  

utbildning@wwf.se

mailto:utbildning@wwf.se
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Här presenterar vi övningar inom områdena klimat  
och biologisk mångfald. Resurser finns att hämta på 
wwf.se/eh-skola#resurs

PLANETSKÖTARE
Ämneskopplingar: Bi, Sh, Re 
Detta är ett förslag till ”uppvärmning”. Fokus ligger på  
de globala sammanhangen och vårt gemensamma ansvar.

Syfte: Samtal och reflektion där elevernas kunskaper och förståelse  
för hållbar utveckling utvecklas. Du som pedagog/lärare får veta vad  
de har för kunskaper inom området.  

• Vad ser ni på bilden? 
• Vad gör barnen?

Låt oss anta att det är vi i vår grupp/klass som är med på bilden. Vem är du  
och vad vill du göra för planeten Jorden? Vissa personer i världen bestämmer  
mer än andra. Vad skulle du ge dem för goda råd? 

När ni leker har ni regler. På samma sätt måste vi ha ”spelregler” för planeten  
Jorden. Det är det Earth Hour handlar om. 

Presentera gärna de goda råden eleverna kommer med, på något kreativt sätt, för 
beslutsfattare (rektor, vårdnadshavare, kommunledning, vaktmästare, elevråd etc.)

Bild på jordklotet (ovan).  
Illustration:  
AnnaKarin Engberg. 

Bilden kommer från OMEP 
som arbetar för barn i åldrar
na 0–8 år över hela världen 
med målsättning att ge dem 
de bästa förutsättningar för 
en god uppväxt  
http://www.omep.org.se 

ÖVNING 1

STEG 2. FAKTA OCH ÖVNINGAR  

RESURS 
Illustrationen finns att hämta 
här: wwf.se/eh-skola#resurs

https://www.wwf.se/eh-skola#resurs
http://wwf.se/eh-skola#resurs
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KÄNN OCH SMAKA ENERGI
Ämneskopplingar: Fy, HoK 
Övningen handlar om energi som hela tiden omvandlas och dyker 
upp i olika former; solenergi, kemiskt bunden energi i mat, värme 
i våra kroppar och rörelseenergi när vi hoppar. 

Syfte: 
Att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskap och förståelse för olika former  
av energi och att använda olika sinnen för att underlätta samtal om energi och  
förstärka innebörden av olika energibegrepp. 

1. Stå i ring. Håll varandra i händerna. Känn värmen i händerna. Vi värmer  
varandra. Hoppa! Hoppa! Stopp! Hur kändes det att hoppa? Vad hände i kroppen? 
Blev du varm? Varifrån kommer energin/bränslet i kroppen? 

2. Studera fågelmatning. Sätt upp talgbollar eller liknande. Studera hur  
fåglarna gör på vintern när de letar mat. Varför är de så ivriga att äta? De måste  
få i sig energi …

3. Vi äter solenergi! Dela ut små äppelbitar eller russin och smaka på dem.  
I mat finns energi i form av socker som gör att kroppen fungerar. Var kommer  
energin i äpplet eller russinet från? Kroppen är som en motor som behöver  
bränsle. Finns det något vi äter som inte kommer från solenergi? 

4. Andas ut. På vintern när man andas ut ryker det om munnen när det är kallt. 
Det är vattenånga man ser, men också en osynlig gas som heter koldioxid. Detta  
är helt naturligt. Koldioxid bildas vid förbränning vilket sker i människans celler 
då energi frigörs.

5. Bil – människa: Man ser rök från bilar på vintern. Det är precis som  
hos människan, det ryker. Man ser vattenånga och koldioxid. Skillnaden  
är att koldioxiden som kommer från bensin- och dieselavgaser bidrar till  
växthuseffekten medan människans utandningsrök inte gör det.

6. Vad tankar vi bilar med? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan en  
bil och våra kroppar? Ju mer bensin och diesel vi tankar bilarna med, desto mer 
koldioxid i luften vilket skapar klimatförändringar. Vilka andra drivmedel finns 
det, och finns det några som är bättre att använda i bilar än bensin och diesel?

ÖVNING 2

Varifrån kommer 
energin i äpplet eller 
russinet? Kroppen är 
som en motor som  
behöver bränsle. 
Finns det något vi 
äter som inte kommer 
från solenergi?”
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NALLE-AKUTEN  
OCH LEKSAKSBYTARDAG
Ämneskopplingar: HoK 
Här ett bra och naturligt sätt att utan pekpinnar samtala med elev-
erna om konsumtion, om att vårda, laga och spara på vår planet.

Syfte: Att ge eleverna möjlighet att själva bidra till minskad resursanvändning genom 
att vårda och laga leksaker, kläder med mera, samt föra utvecklande samtal i frågan.

Skolan ordnar en dag för elever och vårdnadshavare där fokus ligger på att laga lek- 
saker, kläder och andra föremål. Varför inte passa på att samordna detta med en allmän  
bytardag inför våren där kläder och prylar kan få nya ägare istället för att slängas. 

ÖVNING 4

ÖVNING 3 UPPTÄCK ENERGI
Ämneskopplingar: Fy, Bi, HoK 
Här är några fler övningar där eleverna får reflektera över energi  
i vardagen. Hur solenergi genom växternas fotosyntes blir till mat. 
Mat som blir energi för att hålla igång våra kroppar, göra oss 
snabba och starka samt hålla en jämn kroppstemperatur.  
Ge tid till eleverna att lyssna och berätta.

Syfte: 
Att ge kunskap och befästa begreppet energi och dess olika former  
och hur de omvandlas.

1. Vad behöver vi energi till? Fundera över din morgon,  
från att du steg upp till att du kom till skolan?

2. Genomför en strömlös dag. Eleverna får uppleva att sakna elektricitet.  
De får prova att laga mat utan el, gå på toaletten och leka i mörker eller  
i stearinljusets sken. Blir det även kallt inne? Låt alla elprylar vila för en dag,  
inkludera kaffebryggaren men undanta gärna frysen från försöket.  
Prata energi, prata om el-energi och andra former av energi.

3. Samtal runt en lunchtallrik  
Välj ut några ätbara delar och tänk baklänges från tallrik till sol. 

Två exempel: Ärtan. Innan den landade på tallriken låg den i en ärtskida.  
I våras sådde man en ärta i jorden. Solen lyste och snart började en ärtväxt gro.  
Osten kommer från kon, som ätit gräs som vuxit på sommaren när det är ljust  
och varmt av solen. 

Be eleverna att välja varsin råvara och rita en energiserie som slutar med solen. 
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LETA OCH SORTERA ENERGI
 Ämneskopplingar: Fy 
Övningen genomförs bäst i smågrupper utomhus. 

Syfte: 
Att upptäcka olika former av energi i omgivningen, hur energin hela tiden  
omvandlas och ”försvinner” och att vi har bra och dålig energi för klimatet. 

1. Ta på ”energiglasögonen” och ”leta energi”. Be eleverna gå en sträcka  
på några hundra meter i smågrupper. Vad hittar ni för energi? 

Exempel: Koltrasten drar upp en fet mask och äter upp den. Bilarna som kör förbi. 
Gatlamporna. Vattnet som strömmar i ån. Godiset i fickan. Försök hitta minst tio 
liknande ”energibilder”. Anteckna, rita eller fotografera några av dem. 

2. Samla alla fynd i föregående övning under rubrikerna Solen (förnybar ener-
gi), Inte solen (icke förnybar energi, det vill säga fossila bränslen och kärnkraft) 
samt en rubrik för Vet ej (svårt att veta var el till gatlampor kommer från). 

3. Värderingsövning: Varje barn har en ”energibild” från punkt 1 i sin hand. 
Man ska sen ställa sig på en linje på golvet/marken där ena änden representerar 
bra energi och den andra änden dålig energi för klimatet. Om man tycker att  
energibilden hamnar mittemellan så ställer man sig där.

ÖVNING 5

RESURS 
Läs mer om de 5 B:na och vad 
vi kan göra för klimatet och 
den biologiska mångfalden: 
wwf.se/earthhour 

4. Samtala om vad som är bra respektive dåligt för klimatet i punkt 2.

5. Vad kan jag göra för att stödja ”bra energi”, det vill säga förnybar energi? 
Utgå från WWFs 5 B:n – bilen, biffen, bostaden, börsen, butiken.

BRA       DÅLIG

https://www.wwf.se/earthhour
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bilen
börsen

butiken
biffen

bostaden

ÖVNING 6 HANDEN OCH HJÄRTAT
Ämneskopplingar: Re, Bd, Sh, Bi 
Bakgrund
Många oroas över dagens klimathot, utarmningen av biologisk mångfald, kemika-
lier, gifter, plast … Listan kan göras lång. Idag har vi så mycket fakta om dessa ut-
maningar, men det räcker inte. Vi måste också stanna upp vid de känslor som dessa 
väcker och vad vi kan göra rent praktiskt. Vi behöver fylla oss med ljus, med hopp, 
med berättelser om en positiv framtid där vi är en del av planeten jorden, inte dess 
skapare. I denna uppgift fokuserar vi på nya skildringar i ord och bild med fokus på 
känslor, drömmar och handlingar.

Syfte:
Att få syn på sina egna känslor som handlar om framtiden,  
gestalta dem och sen göra aktiva handlingar.

• Finns det människor runt dig som  
   har eller har haft stor betydelse? 
• Har du varit med om någonting  
   som har känts viktigt i livet? 
• Finns det några platser som har  
   varit viktiga? Förklara varför. 
• Rita ett tråkigt och ledsamt minne. 
• Rita ett ljust och trevligt minne. 
• Finns det något som gör dig glad? 

• Vad gör dig deppig och besviken? 
• När blir du riktigt upprörd och irriterad? 
• Om du skulle visa en sak hemifrån för    
   dina klasskamrater som du är glad  
   och stolt över, vad skulle det vara? Rita. 
• Är det något som du är extra bra på? 
• Vad skulle du vilja lära dig att göra? 
• När du fyller 30 år,  
   hur tror du att ditt liv ser ut då?

e) Skriv en kort berättelse om en dröm som du har; Jag har en dröm att …

2. Handens fem fingrar
Fem B:n sammanfattar vad man kan göra för att bidra till ett stabilare klimat: Bi-
len, Biffen, Bostaden, Börsen, Butiken det vill säga hur vi transporterar oss, vad vi 
äter, hur vi bor, hur vi investerar våra pengar och hur vi konsumerar. Kan vi koppla 
det till vad som känns viktigt och engagerar oss?

Syfte: Att lyfta fram saker i din vardag som du kan bidra med för att skapa  
ett bättre klimat.

a) Lägg din hand på sida 3 i häftet du skapat. Rita av handens konturer. 
Skriv de fem B:na vid fingrarna.
b) Titta på ditt hjärta. Fundera över vad du skulle vilja göra för naturen och kli-
matet. Välj en sak. Skriv in den i handflatan på bilden.
c) Diskutera i grupp vad ni kan göra tillsammans.  
Skapa en aktionsplan på sida 4 i häftet du skapat.
d) Genomför er plan. 

1. Vad ryms i ditt hjärta?
Syfte: Att få syn på viktiga händelser och personer som har format ditt liv.

a) Vik ett vitt A4-ark på mitten. Då blir det ett litet häfte på fyra sidor.
b) Rita en bild av dig själv på sida 1 i häftet.
c) Rita konturen av ett hjärta på sida 2. Låt det fylla hela sidan.
d) Skriv in ord eller rita små bilder i hjärtat som svar på följande: 

personer  

  händelser  drömmar 

minnen  känslor   

RESURS 
Läs mer om de 5 B:na och vad 
vi kan göra för klimatet och 
den biologiska mångfalden: 
wwf.se/earthhour 

https://www.wwf.se/earthhour/
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ÖVNING 7 BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ TALLRIKEN
Ämneskopplingar: Bi 
Kan man äta biologisk mångfald? Faktiskt så är det mycket tack 
vare just den biologiska mångfalden som vi kan ha så varierad 
mat på våra tallrikar. 

Syfte:
Att få eleverna att reflektera över vad biologisk mångfald är och på  
vilket sätt den ger oss så mycket mer än en vacker natur att titta på och vistas i.  
Att på ett enkelt och roligt sätt öka medvetenheten om de värden som mängden  
och  variationen av arter har för oss. I den fördjupande delen skapas även en  
större förståelse för kopplingen mellan klimatförändringarna och den minskande 
biologiska mångfalden.

Gör så här:
Låt dagens lunch bli ert utgångsläge. Arbeta i mindre grupper. Den första delen  
av uppgiften tar upp biologisk mångfald och sedan följer en fördjupande del som 
ni kan välja att arbeta med för att skapa en större förståelse för hur den biologiska 
mångfalden påverkas av klimatförändringarna.

1. Försök hitta arter i er lunch. Vilka arter kan ni se i måltiden?  
Kanske olika grönsaker, örter eller djur?

2. Försök se om ni kan tänka ut vilka arter som behövs för att möjlig- 
göra er lunch. Det kan till exempel vara pollinerare för grönsakerna, korna som 
skapat mjölken eller växterna som blivit foder till djuren.

3. Samla alla grupperna och se om ni hittat samma arter i måltiden.  
Kan ni komma på ännu fler när ni är tillsammans?

Fördjupande diskussion om klimatförändringarnas påverkan.  
Föreställ er att ni befinner er 100 år fram i tiden. 

4. Titta på filmen ”I en värld utan bin”.  
Ni hittar den på: wwf.se/bifilmen

5. Diskutera tillsammans i gruppen hur ni tror att måltiden skulle se ut om vi  
förlorar pollinerarna som en följd av klimatförändringarna. Vilka arter finns kvar 
på tallriken?

6. Se om eleverna kan komma på bra sätt att vara klimatsmarta.  
Hur kan deras familj, skolan och samhället ställa om för att öka den biologiska 
mångfalden och att minska klimatförändringarna?

HJÄLP POLLINERARNA! Hjälp pollinerarna vid skolan eller hemma! Se hur du kan göra här:  
pandaplanet.se/radda-humlor-och-bin

RESURS 
Filmen ”I en värld utan bin”.  
finns här: wwf.se/bifilmen

https://wwf.se/bifilmen
http://www.pandaplanet.se/radda-humlor-och-bin
https://www.wwf.se/bifilmen
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ÖVNING 8 KLIMATFÖRÄNDRINGAR  
OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Ämneskopplingar: Bi 
Att klimatförändringar påverkar oss människor är nog ingen  
nyhet, men vad många kanske inte tänker på är att det påverkar 
jordens djur och växter ännu mer. Många arter får stora problem, 
när till exempel isarna smälter, och behöver att vi förändrar hur 
vi lever för att de ska klara sig.

Syfte:
Att få eleverna att reflektera över vad våra handlingar får för konsekvenser för  
andra levande varelser, och för att på ett roligt sätt åskådliggöra vad vi själva kan 
göra för förändringar i vår egen vardag för att göra en skillnad.

Gör så här:
Variationen bland växter och djur kallas för biologisk mångfald, vilken nu är hotad 
av klimatförändringarna. Det kan till exempel vara att landskapet förändras, att 
isarna smälter och att maten tar slut. Här får ni möjlighet att arbeta med dessa  
frågor på ett roligt sätt. 

Skriv ut bilder på olika arter, problem och lösningar.  
De finns att ladda ner på wwf.se/eh-skola. Klipp ut bilderna och matcha ihop  
arten med vilka problem ni tror att de möter. Diskutera sedan vilka förändringar  
ni själva kan göra för att hjälpa arterna.

1. Klipp ut bilderna på arter, problem och lösningar.

2. Arbeta i grupp, antingen mindre eller större beroende  
på vad som passar er grupp/klass bäst.

3. Prata med eleverna om hur de olika djuren lever och vad  
de kan stöta på för problem. Matcha ihop artbilden med problembilden. 

4. Hitta lösningar. När ni matchat ihop alla bilderna är det dags att hitta  
lösningar. Berätta vad de olika lösningarna kan ha för effekter och låt eleverna  
själva välja var de kan tillämpas. Det finns inga rätt eller fel svar här.

5. Hemuppgift: Låt barnen ta hem sina resultat som en hemuppgift där  
de har ett samtal med sina föräldrar om hur hela familjen kan vara med  
och hjälpa växterna och djuren.

PANDA

VÄLJ EKOLOGISKT

FLYG MINDRE SKOGARNA FÖRSVINNER

SKÖLDPADDA

RESURS 
Ladda ner bilder och mer info:  
wwf.se/eh-skola#resurs

http://wwf.se/eh-skola
http://wwf.se/eh-skola#resurs
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ÖVNING 9 KREATIVT SKAPANDE
Ämneskopplingar: Bd, Bi 

För de yngre 
Visualisering av samtal  Måla stora bilder av ett stort glatt, respektive ledset 
ansikte på väggen. (bild på glad och ledsen smiley)

Fyll dessa med bilder barnen ritar eller med bilder man klipper ut ur tidningar som 
illustrerade det man samtalade om. 

Målningarna “Hur länge varar 
festen” och “Bära eller brista“,  
olja av Anna Toresdotter, 
www.annatoresdotter.se.

För de lite äldre 
1. Utgå från befintliga konstbilder med miljötema. Vad ser du i bilden? 
Vad tänker och känner du när du ser den? Vad skulle du vilja förändra i bilden? 
En uppgift kan vara att måla eller rita en egen bild på liknande tema. 

Studera konstverken (ovan): ”Bära eller brista” och ”Hur länge varar festen?”, 
oljemålningar av Anna Toresdotter. 

Vad symboliserar dessa två bilder? Vad fordras för att människorna på bilden ska 
sluta festa och resa sig upp och ta sig ut ur sin situation med stigande vatten? Vad 
hindrar dem? Vad vill barnet säga i tavlan? 

2. Måla av ett eget utrotningshotat djur. Skriv och berätta om arten och  
varför den är hotad. Alla djuren klipps ut och sätts upp på en stor vägg där man  
tillsammans målat naturbakgrund, eller färger. Detsamma kan göras av ett stort  
hav som bakgrund, där eleverna målar varsitt utrotningshotat vattendjur. 

3. Måla ögon. Måla många olika djurögon, skriv och berätta till bilderna.  
Berätta vad ögonen ser i havet, i djungeln eller i luften och vad de skulle vilja se. 

4. Skapa en annons. En kortare bilduppgift kan vara att göra en annons.  
Det kan göras genom att man målar om en befintlig annons man klippt ut ur en  
tidning och förändrar dess budskap. Man kan också klippa ut en del av annonsen 
och göra om text eller bild så att budskapet blir mer miljöinriktat. En annons för  
ett par jeans kan informera om hur mycket vatten som går åt. Måla vidare på  
en befintlig bild och lägg dit det du tycker saknas.

5. Skapa en propagandaaffisch. Låt eleverna välja något av WWFs fem ”B”  
(Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen, Butiken) och skapa en egen propagandaaffisch  
för att marknadsföra ett mer hållbart sätt att leva. En affisch som bär ett starkt 
budskap. Många sådana affischer kan sedan sättas upp i skolan. 

RESURS 
Dessa kreativa uppgifter  
är hämtade ur WWFs hand
ledning Kreativitet på hållbar 
väg som kan laddas ner på 
wwf.se/kreativitetphv

Där kan du, på sid 4650, läsa 
utförligare beskrivningar av 
uppgifterna här intill.

De två målningarna hittar du 
här: wwf.se/eh-skola#resurs

RESURS 
Läs mer om de 5 B:na och vad 
vi kan göra för klimatet och 
den biologiska mångfalden: 
wwf.se/earthhour 

https://www.wwf.se/kreativitetphv/
http://wwf.se/eh-skola#resurs
https://www.wwf.se/lpr
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ÖVNING 10 KLIMATDETEKTIVERNA
Ämneskopplingar: Sh, Bi, Sv, Bd
En rolig övning som ger eleven möjlighet att visa sitt  
engagemang för sin familj, och för familjen att få upp  
ögonen för klimatfrågan.

Syfte:
Att få eleverna att se hur de själva och deras egen familj  
är en del av arbetet för en bättre miljö, och att lyfta klimatfrågan  
även utanför skolan.

1. Skriv ut och dela ut detektivbrickan  
och be eleverna att gå in i rollen som klimatdetektiver.

2. Be eleverna (och informera vårdnadshavarna) att hitta tre ex-
empel hemma där deras egen familj är klimatsmarta. Det kan vara  
till exempel att de köper ekologiska bananer, källsorterar eller åker buss.

3.Dagen efter kan eleverna redovisa sina fynd för  
varandra på skolan på ett roligt sätt. Det kan vara att rita  
en teckning som hängs upp på väggen. Det kan till exempel vara roligt för 
eleverna att få prata om sina fynd och om hur det var att vara klimatdetektiv.

RESURS 
Ladda ner detektivbrickan:  
wwf.se/eh-skola#resurs

http://wwf.se/eh-skola#resurs


WWF arbetar för att hejda förtörelsen av 
jordens naturliga livsmiljö och bygga en 
framtid där människor lever i harmoni 
med naturen.

wwf.sewwf.se

Detta inspirationsmaterial för låg och mellanstadiet ges ut av  
Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. Telefon 08624 74 00. 
 info@wwf.se, Plusgiro 90 19746,Bankgiro 9019746

Produktion: BRANDLINE

VI ARBETAR FÖR  
ATT BEVARA NATUREN OCH  

BEKÄMPA DE STÖRSTA HOTEN  
MOT LIVETS MÅNGFALD  

PÅ JORDEN


