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INLEDNING. Året är 2030 när du kliver in i 
staden. Du slås av att det är så tyst, förutom 
fåglar som kvittrar och ett svagt surrande från 
elektriska fordon. De flesta människor du ser 
går eller cyklar.  Skolor, förskolor och  butiker 
är integrerade i bostadsbebyggelsen. Det 
finns gott om fritidsaktiviteter och platser att 
 träffas på för alla åldrar och intressen. Uppe på 

 matbutikens tak odlas en del av de grönsaker som läggs 
i kundernas varukorgar. Men även nere i gatuplan är det 
grönt av träd och växter som gör att såväl människor som 
andra djur trivs i staden.

Kanske är det så en vision för en hållbar stadsutveckling skulle kunna se ut. Med 
 Influence the future – Vår stad 2030 vill vi ge unga människor möjlighet att sätta 
ord på och visualisera hur de skulle vilja se sin närmiljö förändras och utvecklas till 
att bli mer hållbar. 

Vår värld står inför enorma utmaningar. Accelererande klimatförändringar,  hastigt 
minskande biologisk mångfald, en ökande befolkning där allt fler bosätter sig i 
 städer, nya smittor som påverkar både hälsa och ekonomi, för att bara nämna 
 några ytterst komplexa och svårhanterliga problem. De här utmaningarna kommer 
sannolikt att bli en alltmer kännbar del i den unga generationens vardag. För att 
hitta lösningar på de här komplexa problemen och åstadkomma hållbara samhälls
förändringar behövs många nya kreativa lösningar. Det förutsätter också delaktiga 
och engagerade samhällsmedborgare. Många behöver ges möjligheter att sätta sig 
in i och fördjupa sina kunskaper, få utforska tänkbara lösningar och reflektera över 
konsekvenserna av olika vägval. 

Skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag och hållbarhetsfrågorna är tydligt fram
skrivna i läroplanerna. Det är viktigt att undervisningen utformas så att elever kän
ner engagemang, mod och lust att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Eleverna 
behöver lära sig att vara aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

Genom att ta utgångspunkten i det lokala samhället och konkreta behov av 
 för ändring som finns där, får eleverna möjlighet att lära mer om autentiska 
 komplexa problem, möta olika aktörer, ta fram förslag på lösningar, diskutera och 
reflektera. Det är just det här handlingskompetens handlar om. Genom att få vara 
delaktig och engagera sig i något som faktiskt berör, så skapas motivation att lära 
mer och lust och mod att bidra till att hitta lösningar och vara med och påverka.   
Det kan sammanfattas i de tre begreppen kunskap, motivation och möjlighet. 

INFLUENCE  
THE FUTURE  
VÅR STAD 2030
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Influence the future – Vår Stad 2030 i korthet 
Lärarhandledningen Influence the future – Vår stad 2030 visar på ett arbetssätt för 
att utveckla elevers handlingskompetens. Arbetssättet är ämnesövergripande och 
syftar till att ge elever handlingskompetens i omställningen till ett hållbart samhälle. 
En av de bärande delarna är det utåtriktade och autentiska lärandet. Influence the 
future – Vår Stad 2030 riktar sig i första hand till elever i gymnasiet och i grund
skolans högre årskurser, men arbetssättet och de flesta övningar går lika bra att 
 genomföra på mellanstadiet.

Handledningen är uppbyggd kring de tre delarna som behövs för att utveckla 
handlings kompetens: kunskap, motivation och möjlighet. 

Den inleds med en faktadel om hållbar utveckling och en del som tar upp  lärande för 
hållbar utveckling (LHU) och hur en kan arbeta med det, för att motivera  eleverna 
i deras lärande. Avslutningsvis finns en del om möjligheter som beskriver det 
 pedagogiska upplägget, mer om arbetssättet samt inspiration från  kommuner som 
jobbat med Influence the future – Vår Stad 2030. Som bilagor till hand ledningen 
finns fyra undervisningsområden – Biologisk mångfald, Klimat och energi, 
 Konsumtion och avfall samt Mat – med förslag på övningar att göra med eleverna.  
I slutet finns en lista med alla fullständiga länkar som förekommer i materialet.

Influence the future – Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs arbete  
för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet.  
I  fokus ligger ungas delaktighet i den demokratiska processen och kommunens 
 hållbarhetsarbete. Arbetssättet utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga  
i samhälls utvecklingen. 

I arbetet tar eleverna reda på vilka utvecklingsarbeten som planeras i  kommunen. 
Det kan till exempel handla om anläggandet av en park, nybyggnation av en  skola, 
ett bostadsområde som ska byggas om eller andra processer som har att göra med 
utvecklingen av kommunen. Eleverna för en dialog med kommunens tjänste
personer och invånare för att sedan, på ett så konkret sätt som möjligt, komma med 
förslag på hållbara idéer för stadens utveckling. 

För att besvara frågorna om hur framtidens hållbara stad kan se ut, behöver  eleverna 
förstå hur vår livsstil och våra beslut idag påverkar ekosystem, ekonomier och 
människor i andra länder. Genom arbetet med Influence the future – Vår stad 2030 
guidas eleverna mot ökade kunskaper om framtidens utmaningar och  städernas 
roll. Dessutom motiveras eleverna genom att de får arbeta med riktiga  ut maningar 
i  deras närhet och de får lära sig vilka möjligheter de har att vara med och påverka. 
Med andra ord, arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030  bidrar till stärkt 
 handlingskompetens på det lokala planet.

Handlingskompetens  
handlar om vår kunskap, vilja 

och förmåga att delta och  
påverka för att  åstadkomma 

en hållbar samhälls
utveckling. Hur kan vi, både 

lokalt och globalt, slå in på en 
ny, icke miljöförstörande väg?

!

!

Arbetssättet som presenteras 
i Influence the future  

– Vår Stad 2030 går lika bra 
att använda om er skola  
ligger i en stor stad eller  

i ett mindre samhälle.
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KUNSKAP
Vad är problemet? 
År 2050 är vi enligt FN:s beräkningar cirka 9,7 miljarder människor på jorden 
som ska försörjas med energi, mat, fibrer för kläder, papper, byggnadsmaterial  och 
 mycket annat. Samtidigt måste vi bevara natur, djur och växter, undvika sociala 
konflikter och ta hänsyn till människors rättigheter. En extra utmaning, men  kanske 
också en möjlighet, är att knappt 70 procent av jordens befolkning beräknas bo i 
 städer om några årtionden. 

Hur stor vår påverkan på jordklotet är, det vill säga vår konsumtion av resurser 
och dess effekt på jorden, kan uttryckas i vårt ekologiska fotavtryck. Den globala 
 konsumtionen innebär att världsmedborgaren lever som om vi hade 1,7 planeter 
och vi svenskar lever som om vi hade fyra jordklot. Ett annat sätt att beskriva vår 
överkonsumtion är den så kallade Earth Overshoot Day. Det är en årskalender som 
 illustrerar när den mänskliga konsumtionen överskrider jordens kapacitet att åter
bilda de förnybara resurserna det året. För Sveriges del inföll Earth Overshoot Day 
redan den 2 april 2020 medan det globala datumet var den 22 augusti. Det innebär 
att vi levde på resurser ”lånade från framtiden” de resterande månaderna på året.

 70 %
av jordens befolkning  

beräknas bo i  städer om  
några årtionden. 

KÄLLA: GLOBAL FOOTPRINT NETWORK NATIONAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY ACCOUNTS 2019, HTTPS://WWW.OVERSHOOTDAY.ORG/ABOUT/
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I stort sett alla världens klimatforskare är eniga om att den accelererande klimat
förändring vi ser i dag kommer från mänskliga aktiviteter. Vi saknar heltäckande 
kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta växthuseffekten och den  globala 
uppvärmningen är ett faktum. Våra utsläpp rubbar naturens balans idag, och 
 kommer göra så ännu mer i framtiden. 

Även den biologiska mångfalden är allvarligt hotad. The Living Planet Index 
 mäter förändringar i populationsstorlek för 20 811 populationer och 4 392  arter 
av  jordens vilda ryggradsdjur (däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och  kräldjur). 
 Tyvärr är  utvecklingen dyster – kurvan pekar neråt. Mellan 1970 och 2016 har the 
 Living  Planet Index minskat med 68 procent. En stor anledning till den  minskande 
 biologiska mångfalden är kopplad till vår ökade markanvändning  
för  matproduktion. 

Fyra av de nio planetära gränserna 
anses i dagsläget  redan ha över-
skridits: klimatförändringar, förlust 
av biologisk mångfald, förändrad 
 markanvändning samt förändrade 
biogeokemiska flöden av kväve  
och fosfor.

ÖVERUTNYTTJANDE  
AV JORDENS RESURSER

LIVING PLANET  
INDEX 2020

1970

1

2

1980 1990 2000 2010 2016

-68 %

CREDIT: J. LOKRANTZ/AZOTE BASED  
ON SAFFEN ET AL. 2015

Ett annat sätt att illustrera människans sätt att överutnyttja jordens resurser är 
planetens hållbara gränser, framtagna av en forskargrupp på Stockholm  Resilience 
Center under professor Johan Rockströms ledning. Dessa nio planetära gränser 
kan mänskligheten inte överskrida utan att det innebär stora risker för nuvarande 
och framtida samhällen. Fyra av de nio planetära gränserna anses dock i dagsläget 
 redan ha överskridits: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad 
 markanvändning samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor.

https://livingplanetindex.org/home/index
https://www.stockholmresilience.org/
https://www.stockholmresilience.org/
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Internationella mål för att lösa problemen
För att hantera de här utmaningarna har det tagits en rad initiativ på politisk nivå.  
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Genom den har  världens 
länder åtagit sig att till 2030 utrota fattigdomen, bekämpa ojämlikheten, bygga 
 fredliga och inkluderande samhällen och skydda mänskliga rättigheter. Allt detta ska 
göras på ett sätt som skyddar planeten och dess naturresurser. Överens kommelsen 
innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Målen är universella, integrerade och 
 odelbara men anpassas till varje lands möjligheter att bidra. Mänskligheten ska nu 
göra verklighet av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, samtidigt. 

Mål 7, Hållbar energi för alla, Mål 11, Hållbara städer och samhällen, Mål 12, 
 Hållbar produktion och konsumtion, Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, Mål 
15,  Ekosystem och biologisk mångfald samt Mål 16, Fredliga och  i nkluderande 
samhällen, är särskilt relevanta för Influence the future – Vår Stad 2030. Håll
bar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, 
 infrastruktur,  offentliga platser, energianvändning, transporter, återvinning och 
 säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera 
sektorer.  Produktion och konsumtion måste kunna ske hållbart. Städerna står i dag 
för omkring 70  procent av de globala koldioxidutsläppen. När städer breder ut sig 
trängs ofta naturen  undan. Samtidigt rymmer staden stora möjligheter. Nu behövs 
 smarta sätt att möta  mänskliga behov med små fotavtryck och med ökad  livskvalitet. 
 Inkluderande och innovativ stads planering är nödvändig för att göra städerna säkra 
och hållbara för framtiden och där även natur och biologisk mångfald får plats.

I december 2015 enades också merparten av världens länder om ett nytt klimatavtal 
vid klimattoppmötet i Paris. Avtalet börjar gälla senast år 2020, där målsättningen är 
att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader. 
FN:s klimatpanel har senare visat i en specialrapport att målet 1,5  graders global upp
värmning är en nivå som ger våra samhällen bättre möjligheter att  klara anpassningen, 
jämfört med 2 grader eller mer som innebär betydligt svårare  konsekvenser. Även 1,5 
graders uppvärmning medför dock skador och negativa följder för natur och samhälle.

Det finns även en internationell konvention om biologisk mångfald (Convention on 
Biological Diversity/Riokonventionen). Just nu (2021) pågår en utvärdering och 
utveckling av konventionen som ska resultera i nio mer mätbara mål än tidigare. 
De nya målen gäller bland annat tillgång till säkert och drickbart vatten, genetisk 
 mångfald och antalet utrotningshotade växt och djurarter. 

 Naturvårdsverket

Nationella mål 
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att till nästa generation  lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
  miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det här generationsmålet är 
 konkretiserat i 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen ska ge en långsiktig målbild 
för miljö arbetet och fungera som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl 
 myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. 

Så hur skapar vi ett lokalsamhälle som människor trivs och utvecklas i  samtidigt 
som det bidrar till att skapa en hållbar utveckling, inte bara lokalt utan i hela 
 världen? Det lokala och globala hänger ihop. Vi måste skapa det goda glokala 
 samhället. Det brådskar att hitta kloka, smarta och innovativa lösningar som svarar 
mot  människors och andra arters behov på både kort och lång sikt.

16  
MILJÖKVALITETSMÅL

Miljökvalitetsmålen ska  
ge en långsiktig målbild för 

miljöarbetet och fungera  
som vägledning för hela  
samhällets miljöarbete.

 Sveriges miljömål

https://www.naturvardsverket.se/cbd
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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LÄRANDE FÖR HÅLLBAR  
UTVECKLING (LHU) 

”Vi pratar ofta 
om klimat och 
de  globala 
 utmaningarna utan 
att känna att det  
berör oss. Här kan  
vi arbeta med  
globala  frågor på 
hemmaplan.”
ELEV FRÅN GYMNASIESKOLA I LUND 
SOM DELTAGIT I VÅR STAD 2030.

Utbildningssektorn har ett 
tydligt uppdrag att  bidra 
till hållbar  utveckling, 
 formulerat i nationella 
 styrdokument, såväl i de 
övergripande kapitlen i våra 
läroplaner som kurs och 
 ämnesplaner. 

MOTIVATION 
Att få arbeta med autentiska och konkreta frågor och känna att beslutsfattare och andra 
aktörer lyssnar på ens åsikter och därmed skapa möjligheter att påverka  närsamhället 
verkar starkt motivationshöjande för de allra flesta elever.  Motivation är helt centralt 
för att fördjupa sina kunskaper och stärka sina förmågor på olika områden. Därför bör 
verklig problemlösning av samhällets hållbarhets utmaningar i samarbete med aktörer 
utanför skolan vara en del av skolans kärnuppdrag. I en  utvärdering av Vår Stad 2030 
(tidigare version) uttryckte lärare som blev  intervjuade att elever som vanligtvis inte 
presterar så bra i skolan hade höjt sina  prestationer under projektet och att det varit 
glädjande att se elever som vanligtvis inte är så engagerade i skolan visat ett stort en
gagemang när de kommit utanför  skolan. Flera nämnde också att elever som inte varit 
engagerade i miljö och klimatfrågor innan projektet hade fått en större medvetenhet 
kring hållbar utveckling och att de framförallt sett sambanden mellan skolämnena, 
men också kopplingen till  deras egen roll för framtiden och miljön.

Utbildningssektorn har ett tydligt uppdrag att bidra till hållbar utveckling, 
 formulerat i nationella styrdokument, såväl i de övergripande kapitlen i våra läro
planer som kurs och ämnesplaner. Sverige har även ingått en rad internationella 
överenskommelser där uppdragen preciseras ytterligare. I Agenda 2030 och mål 
nummer 4 som handlar om god utbildning för alla finns ett särskilt delmål, 4.7, som 
handlar om LHU och som är ett uppdrag riktat till alla som anordnar utbildning: 

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de  
kunskaper och färdigheter som behövs för att främja  
en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning  
för  hållbar utveckling och hållbara livsstilar,  
mänskliga rättigheter, jämställdhet,  främjande av en 
kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap 
samt värde sättande av kulturell mångfald och  
kulturens bidrag till hållbar utveckling.” 
KÄLLA: WWW.GLOBALAMALEN.SE / AGENDA 2030, MÅL 4

Ett av målen för utbildningen är alltså att alla ska ha kunskap och motivation för 
att kunna agera för en hållbar utveckling. LHU omfattar alla processer som främjar 
kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som berör individens, skolans och 
samhällets arbete med att skapa ett rättvist samhälle, ekonomisk trygghet, ekologisk 
bärkraft och demokrati. 

Skolverket skriver följande på sin hemsida: ”En omvärld med extremism,  populism 
och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati.  Eleverna ska 
bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska  också  utveckla för
mågor som krävs för att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Här spelar  samtalet ofta 
en viktig roll och att lärare inte backar från undervisning i  kontroversiella  frågor.” 

 Skolverket

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-4-god-utbildning-alla/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor
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Skrivningarna om hållbar utveckling i styrdokumenten för skolan löper som en röd 
tråd genom samtliga stadier. Möjligheter till ämnesövergripande arbeten utifrån 
olika ämnesspecifika synsätt på det hållbara samhället har ett tydligt stöd i läro
planerna. Till exempel kan samarbeten mellan samhällskunskap och biologi ge  olika 
aspekter på det hållbara samhället men ändå nå ett gemensamt mål att  omsätta 
läro planstexterna till praktik och samtidigt också verka för att nå FN:s globala 
hållbarhets mål som alla är relevanta i LHUsammanhang. 

LHU erbjuder sammanhang och syfte tillsammans med kunskap som därmed känns 
relevant, meningsfull och förankrad i elevernas vardag. Grundläggande kunskaper 
om den yttre ekologiska ramen från vilken samhället måste utgå, är nödvändiga. 
Det kan handla om kunskaper om planetens gränser, energiflöden, olika kretslopp, 
samspelet i naturen och biologisk mångfald. Det kan också vara kunskaper och för
hållningssätt rörande mänskliga behov, hälsa, språk, kultur, skapande och fråge
ställningar kring etik och meningen med livet samt hur vi med tekniska lösningar 
kan möta framtidens utmaningar i energi och resurssnåla konstruktioner. 

Ett exempel: När jag äter min frukost bestående av en ostsmörgås och en tallrik 
 yoghurt med granola och lyfter blicken ovanför kaffekoppen inser jag att jag  använder 
både lokala och globala naturresurser och det finns därför en lång rad frågor jag 
 behöver ställa mig. Har kaffet bidragit till avskogning i regnskogsområden och hur 
är det med granolan, innehåller den ocertifierad palmolja? Hur har det varit för 
 människorna som arbetat i plantagerna, har de fått rimlig lön för sitt arbete och sluppit 
utsättas för  bekämpningsmedel? Varifrån kommer mjölken som använts för att göra 
ost och  yoghurt – Sverige eller något annat land? Har korna fått gå ute och beta gräs 
på  sommaren eller har de hållits instängda året om och matats med kraftfoder som 
 exempelvis soja? Tillvaron är minst sagt komplicerad. Det går inte längre att  studera 
varje del för sig, varje ämne åtskilt från något annat. Allt hänger ihop. Mitt sociala 
 beteende kan få  ekologiska konsekvenser på samma sätt som ekologiska störningar 
kan tvinga mig att leva ett  annat liv. För att förstå min påverkan på hållbar utveckling 
 baserad på min frukost, måste jag analysera globala värdekedjor: skog som blir odlings
mark som blir kaffe, palmolja eller soja som direkt eller indirekt hamnar i min mat och 
som får  ekologiska och sociala konsekvenser för både människa och natur. 

Bra att vi ungdomar får vara med och säga vår 
åsikter. Hela  projektet har varit roligt att jobba med 
då vi  jobbat på ett  annorlunda sätt med att bygga 

 modeller som gjorde att det gick lätt att redovisa. man får en 
bättre helhetsbild av allting då.” 
ELEV OM ARBETET MED VÅR STAD 2030

Har kaffet bidragit till 
 avskogning i regnskogs
områden? Innehåller  granolan 
 ocertifierad palmolja? Hur 
har det varit för  människorna 
som arbetat i plantagerna, 
har de fått rimlig lön för sitt 
arbete och sluppit ut sättas 
för  bekämpningsmedel? 
 Varifrån kommer mjölken?
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Det finns några nyckelkompetenser som anses vara viktiga att utveckla, för att 
kunna bidra till hållbar utveckling. Holistiskt tänkande för att kunna  känna 
igen och förstå sammanhang och komplexa system är centralt. Likaså såväl 
 kritiskt som normativt/etiskt tänkande. Framtidstänkande som gör det  möjligt 
att förstå och värdera olika framtidsscenarier är också viktigt. För att kunna 
lösa  utmaningar behövs både samarbetskompetens och handlingsorienterad 
 kompetens. Det sistnämnda handlar om att kunna utveckla och  implementera 
 innovativa  lösningar. Självkännedom är nödvändigt för att kunna  reflektera 
över sin egen roll i det lokala och globala samhället, kunna utvärdera sina 
egna  handlingar och hantera sina känslor och begär. Alla dessa kompetenser 
 till sammans kan  betecknas som handlingskompetens. 

Undervisningen behöver läggas upp så att eleverna får möjlighet att  utveckla 
och stärka alla dessa förmågor. LHU handlar därför inte bara om under
visningsinnehåll utan snarare om ett förhållningssätt till lärande och didaktik. 
Undervisningen  behöver vara ämnesövergripande och kopplad till autentiska 
 situationer och problem, där eleverna får möjlighet att fundera över och utveckla 
konstruktiva lösningar på olika hållbarhetsutmaningar. Därmed blir det plats
baserade lärandet med kontakter med omgivande samhälle och natur viktigt. 
LHU förutsätter också att eleverna får vara delaktiga och ha inflytande både över  
 undervisningens innehåll och utformning. 

Maria Ojala, docent i psykologi vid Örebro Universitet, har undersökt ung domars 
oro för det så kallade klimathotet. Studien visar att oro inte alltid behöver vara 
negativt och destruktivt. Oro kan fungera som en drivkraft och ge handlings
kompetens. Om oron inför klimatproblematiken kombineras med känslor som 
hopp och meningsfullhet stärks handlingskompetensen. 

Eleverna måste alltså ges utrymme och stöd för att faktiskt agera. Kanske den 
 allra viktigaste källan till att förändra sitt beteende är tron på framtiden och 
att vara lösningsorienterad. Skolan behöver vara en plats som inger hopp och 
 presenterar innovativa verktyg på lokala och globala utmaningar. Arbets sättet 
som presenteras i det här materialet är tänkt som stöd och inspiration för en 
 hopp ingivande undervisning.

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

  Holistiskt tänkande
  Framtidstänkande
  Normativt/ 

etiskt tänkande
  Kritiskt tänkande
  Handlingsorienterad  

kompetens
  Samarbetskompetens
  Självkännedom

Maria Ojala, docent i 
 psykologi vid Örebro  

Universitet, har  undersökt 
ungdomars oro för det så 

kallade klimathotet. 
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MÖJLIGHETER 
Pedagogiskt upplägg 
Influence the future – Vår Stad 2030 är tänkt att vara en del av den ordinarie 
 undervisningen, inte något projekt som ligger utanför den övriga planeringen. 
Materialet bygger på ämnesövergripande arbetssätt och på lärande i autentiska 
 situationer. I handledningen presenteras olika förslag på undervisningsområden 
som kan anpassas till relevanta mål i de ämnen och kurser som involveras och 
 formas av lärarna som känner elevgruppen. 

Innan ni sätter igång är det viktigt att ni noga tittar på vilka ämnen som ska ingå och 
vilka delar av kurs/ämnesplanerna som arbetet ska behandla samt på vilket sätt ni 
ska bedöma elevernas arbete. Detta måste vara tydligt både för lärare och elever. 

Hur ni än väljer att använda materialet så är det viktigt att eleverna känner att ni 
arbetar med autentiska utmaningar/frågor och att ni kopplar arbetet till processer 
och förändringsarbeten som är aktuella i er kommun. Ett tydligt samarbete med 
relevanta personer i kommunen eller andra aktörer i närområdet är centralt för att 
arbete ska bli autentiskt. En annan viktig del av arbetet är genomförandet av det så 
kallade rådslaget. Det är i detta forum som eleverna får möjlighet att presentera sina 
tankar om hur de vill utveckla sin stad och också kommunicera det med kommunens 
beslutsfattare. 

”Fördel med att  
jobba ämnes-
övergripande är  
att samarbeta  
med andra ämnen 
och få eleverna  
att förstå att det  
mesta är uppbyggt 
av en  helhet.” 
LÄRARE

KUNSKAP
MOTIVATION
MÖJLIGHETER

Materialet utgår från de tre delarna av 
handlings kompetens: Kunskap, motivation 
och möjlighet. För att  eleverna ska utveckla 
handlingskompetens behöver de  arbeta  
med och utveckla alla tre delarna. 

KUNSKAP handlar om fakta, praktiska färdigheter till exempel hur man 
kan  påverka, djupare förståelse, bred kännedom och klokskap, kort 
sagt vad vi vet. Utan kunskap om hur till exempel det vi äter  påverkar 
olika delar av världen när det gäller arbetsförhållanden, den biologiska 
 mångfalden, klimatet, giftspridning, mark- och vatten användning och så 
vidare är det svårt att både påverka och göra  genomtänkta val i vardagen.

MOTIVATION, en inre drivkraft som ger lust, vilja och mod att agera, 
ensam eller  tillsammans med andra. Ett lärande som utgår från den 
verklighet eleverna befinner sig i kan skapa ökad motivation. Att låta 
dem identifiera problem i sin närmiljö, och finna lösningar kan bidra till 
engagemang och viljan att påverka. 

MÖJLIGHETER betyder att det finns olika alternativ och möjligheter att 
vara en del av lösningen. Det kan handla om att affären erbjuder bra 
vegetarisk mat till ett  rimligt pris eller att eleverna vet hur en kommun 
fungerar och hur man kan påverka de  beslut som fattas där.

HANDLINGSKOMPETENS

MÖJLIG- 
HETER

MOTI- 
VATION

KUNSKAP
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Dags att sätta igång
Arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030 kan se olika ut beroende på vilka 
ämnen som involveras och hur mycket tid ni har till ert förfogande. Handledningen 
är uppbyggd kring fyra olika undervisningsområden: 

• Biologisk mångfald,
• Klimat och energi, 
• Konsumtion och avfall samt 
• Mat. 

Varje undervisningsområde innehåller förslag på tre olika övningar. De är fram
tagna för att utveckla elevernas handlingskompetens men du som lärare kan gärna 
 komplettera med egna övningar och anpassa upplägget utifrån undervisningens mål 
och tillgänglig tid. 

I inledningen till varje undervisningsområde syns det vilka globala mål som berörs 
samt ett kort faktaavsnitt. Till varje övning finns det också angivet vilka nyckel
kompetenser som är i fokus. I slutet av varje område presenteras hur ni kan jobba 
vidare inför det kommande rådslaget och hur eleverna kan bli delaktiga i verkliga 
processer i kommunen.

Övningarna ska ses som en inledning och är förslag på hur ni kan introducera 
 arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030. Dialog och samarbete mellan 
 elever och relevanta personer på kommunen, eller andra aktörer i närområdet, är 
centralt  under hela processen. Tanken är att på rådslaget ska eleverna presentera 
egna  visioner och idéer för en hållbar stad och då är det viktigt att de först har en 
 förståelse för det området/de områden ni har valt att arbeta med. 

Illustrationen visar en möjlig arbetsgång för Influence the future – Vår Stad 2030.

Rådslaget är en början på vidare dialog och samarbete mellan skolan och kommunen.  
Bygg en organisation för elevernas framtida möjligheter till samtal och inflytande.

Involvera  
personer på 
kommunen

Gemensam  
planering

Arbete  
på skolan

Bilda  
arbetsgrupp  

på skolan

Uppstart för 
elever och  

presentation av 
arbetsområde/ 

områden

Rådslag Plan för  
vidare arbete 

och dialog  
med  

kommunen

”Många av  eleverna 
har vuxit.  Vuxna 
som lyssnar in 
 eleverna har gett 
 självförtroende. 
 Projektet har 
 synliggjort elevens 
målsättning och 
planering. De har 
fått träna på att 
 samarbeta under 
eget ansvar. Deras 
idéer blir på riktigt 
när de blir tagna 
på allvar när olika 
 aktörer bekräftar 
 deras projekt.” 
LÄRARE OM ARBETET  
MED VÅR STAD 2030
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Ni kan välja att antingen arbeta med flera undervisningsområden eller så väljer ni 
ett övergripande område, som ni sedan kopplar till de processer som är aktuella i er 
kommun. 

Innan ni påbörjar arbetet med eleverna behöver ni: 

• Förankra arbetet hos skolledningen och eventuellt hos vårdnadshavare. 
• Informera och förankra arbetet hos relevanta politiker och tjänstepersoner i 

 kommunen. Om arbetet ska bli autentiskt måste de vara insatta i vad ni gör, 
 delaktiga i arbetet och ha vetskap om att de kommer att bli inbjudna till ett rådslag 
där deras närvaro är oumbärlig. 

• Planera upplägget tillsammans med kollegor och bestäm om ni ska arbeta med   ett 
undervisningsområde (till exempel Biologisk mångfald) eller med flera. 

• Identifiera relevanta mål i läroplanen. 
• Besluta om uppföljning och kriterier för formativ bedömning och betygssättning. 

Att arbeta med Influence the future – Vår Stad 2030 är inte att ”gå från A till Ö”. 
Kunskap, motivation, och möjligheter är delar i elevernas handlingskompetens och 
de bör arbetas med i en parallell process. Målet är att eleverna ska ha kännedom 
om stadens utmaningar gällande hållbar stadsutveckling, utveckla sina kunskaper 
och förståelse för möjliga och önskvärda lösningar på utmaningarna, att de ska ha 
 kunskap om på vilket sätt de kan vara med och påverka sin kommuns utveckling 
samt att de ska få möta och diskutera detta med kommunens beslutsfattare. 

Viktiga ledord i arbetet är: elevdelaktighet, ämnesintegrering och holistiska 
 perspektiv, autenticitet, samt kreativitet. 

ELEVDELAKTIGHET: Arbetet ska bygga på elevernas intressen och nyfikenhet. Hur 
vill de att deras stad ska utvecklas för att bli hållbar och klimatsmart? Vad behöver 
göras för att deras visioner ska kunna bli verklighet? 

ÄMNESINTEGRERING OCH HOLISTISKA PERSPEKTIV: En viktig del av LHU är 
att se saker från olika perspektiv. Hållbarhetsutmaningar är inte knutna till ett skol
ämne eller ett intresse utan de hänger samman i större system och måste ses på från 
flera olika perspektiv. 

AUTENTICITET (ELLER ÄKTA DELTAGANDE/VERKLIGHETSBASERAT LÄRANDE): 
Genom att eleverna får arbeta med riktiga problem eller utmaningar som de upp
lever finns i kommunen blir lärandet autentiskt. De får möta personer som beslutar i 
kommunen och de kan vara med och påverka på riktigt. 

KREATIVITET: Att tänka innovativt och kreativt är något framtidens vuxna kommer 
att behöva för att möta en värld i ständig förändring. Genom att utarbeta visioner 
och idéer för sin framtida stad tränar eleverna på att tänka nytt och konstruktivt.

Det var någon som hade gjort en fantastisk presentation om hur man 
 skulle motverka nedskräpning i city, och där fanns det faktiskt en 
del praktiska  saker jag kunna ta med mig tillbaka till förvaltningen 

och bolla med dem, att nu har jag varit och fått de här idéerna från ett gäng 
 ungdomar, skulle det här kunna vara någonting att tänka på och ta med in i ett 
sånt här arbete.” 
DELTAGANDE POLITIKER PÅ RÅDSLAG

ELEVDELAKTIGHET
ÄMNESINTEGRERING 
OCH HOLISTISKA 
 PERSPEKTIV
AUTENTICITET
KREATIVITET
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RÅDSLAG 
Rådslaget är en viktig del i arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030 som 
syftar till att eleverna ska få presentera och kommunicera sina visioner om hur de 
vill förändra och utveckla sin stad för att bli mer hållbar. Det är nu som eleverna får 
möjlighet att möta beslutsfattare och föra autentiska samtal om sin framtid och på 
vilka sätt de kan vara med och påverka, På rådslaget bjuds beslutsfattare (tjänste
personer och politiker) från kommunen, representanter från det lokala närings
livet, organisationer och allmänheten in för att ta del av elevernas tankar och idéer. 
På rådslaget får eleverna inte bara presentera sina idéer för beslutfattare utan de 
får också möjlighet att föra en diskussion om hållbar stadsutveckling och ungas 
 deltagande i den demokratiska processen. Dessutom ska de beslutsfattare som är på 
plats ge någon typ av feedback till eleverna. 

Rådslaget bör inte ses som en avslutning av arbetet. Förslagsvis jobbar man vidare 
efter rådslaget för att följa upp elevernas erfarenheter, få feedback från deltagarna 
på rådslaget (tjänstepersoner, politiker med flera) samt planera för fortsatt arbete 
tillsammans med relevanta aktörer. Låt rådslaget bli en början till en fortsatt och 
regelbunden medborgardialog mellan eleverna och kommunen. 

”Att vi fick  
komma med  
våra förslag och 
politiker kom  
och lyssnade på 
det vi hade att 
säga.”
ELEV FRÅN GÄVLE OM VAD SOM 
VAR BRA MED RÅDSLAGET
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Inför rådslaget: 
Eleverna har arbetat ämnesövergripande med motivation, fakta och möjligheter. 
 De har gjort ett antal övningar inom det undervisningsområde ni valt, eller om ni 
 arbetat med samtliga områden. Nu är det dags att ta fram konkreta idéer. 

Låt eleverna ta reda på vilka utvecklingsprocesser som är på gång eller planerade i 
just er kommun. Det kan vara byggande av ett nytt bostadsområde, renovering av 
byggnader, anläggande av parker, utbyggnad av kollektivtrafiken, uppstart av en 
flyktingförläggning och så vidare. Detta kan med fördel göras genom att bjuda in 
 relevanta tjänstepersoner eller politiker från kommunen som kommer till skolan 
och berättar, genom att leta på kommunens hemsida, genom att besöka kommun
kontoret och prata med adekvata personer på plats eller bjuda in till ett digitalt möte 
mellan elever och beslutsfattare. Hur ni väljer att göra har mindre betydelse. Det 
viktiga är att det är autentiska processer. 

Eleverna jobbar i mindre grupper och varje grupp väljer en pågående eller  planerad 
process som de tycker verkar intressant och som de vill titta närmare på. De tar 
reda på så mycket som möjligt om arbetet och om området det handlar om. Låt dem 
 besöka området, intervjua boenden, göra enkäter och så vidare. 

Utifrån vad de får fram utarbetar de en idé om hur de tycker att området ska utvecklas. 
I fokus är så klart hållbarhet, både ekologisk, social och ekonomisk. Om nu  kommunen 
ska göra detta arbete, hur ska det göras för att bli så hållbart som möjligt? Vilka 
 beslut måste fattas för att nå dit? Låt eleverna visionera fritt och komma fram med så 
många idéer som möjligt. Nästa steg blir att fundera på vilka av idéerna som faktiskt 
skulle kunna vara realistiska, Utmana eleverna att lära nytt och att hitta nya vägar för 
att undvika att de fastnar i traditionella lösningar och gamla och inlärda mönster. 

Grupperna utarbetar sedan ett förslag eller en idé för sitt område, sin process, som 
de presenterar på valfritt sätt. Det kan vara en film, en modell, på Minecraft, en 
PowerPointpresentation eller på något annat innovativt sätt. Denna presentation 
ska sedan visas upp och förklaras under rådslaget. Presentationerna av elevernas 
visioner och idéer är en av de viktigaste och mest avgörande delarna av arbetet med 
Influence the future – Vår Stad 2030. Det är nu de ska ”nå fram” till politiker och 
tjänstepersoner om hur de vill se sin stad i framtiden. Därför är det viktigt att de får 
hjälp med kommunikationskunskap, både för muntlig presentation/dialog och för 
medial presentation, till exempel utställning, bildspel, posters, trycksaker etc. Det är 
också viktigt att eleverna blir utmanade i sina tankar för att utveckla sitt lärande. 

”Mycket  givande 
samtal med 
 ungdomar. Dels 
för att höra vad 
de tänkte om vår 
tid och aktuella 
problem  etcetera. 
Dels för att ta del 
av deras hopp 
och framtids-
tro. Gav mycket 
 inspiration att 
lyssna.”
VUXEN DELTAGARE  
PÅ RÅDSLAG

BAKGRUND: Hur har eleverna tagit  
reda på fakta om området och vad har 
de  kommit fram till? 

MOTIVERING: Vad är det som gör att 
deras idé är hållbar? 

KONSEKVENSANALYS: Vad skulle  
det betyda om kommunens process  
inte görs hållbar? 

Låt eleverna träna på att presentera för varandra och uppmuntra till att ställa  frågor 
för att utveckla resonemangen. Det kan också vara en god idé att genomföra ett 
 genrep på skolan för andra klasser.

FÖR ATT  
PRESENTATIONEN  
SKA BLI ”PÅ RIKTIGT”  
BEHÖVER DEN  
INNEHÅLLA FÖLJANDE: 

Låt eleverna ta reda på 
vilka utvecklingsprocesser 

som är på gång eller  
planerade i just er 

 kommun. Det kan till  
exempel vara byggande av 

ett nytt  bostadsområde.
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GLÖM INTE!

Dags för rådslag:  
Om det är en enskild skola som har arbetat med Influence the Future – Vår Stad 
2030 kan rådslaget äga rum på den egna skolan. Om fler skolor i kommunen deltar 
behöver man ha tillgång till en större lokal. 

Vad bör ingå i ett rådslag: 

• Utställning av elevernas idéer 

• Eventuellt en mer djupgående presentation av några idéer 

• Rundabordssamtal 

• Panelsamtal 

• Feedback från beslutsfattare 

• Hur går vi vidare? Tips är att varje deltagande skola får en kontaktperson på 
 kommunen som de kan ha fortsatt kontakt med. Hur kan skolan/eleverna vara 
fortsatt delaktiga i kommunens utvecklingsarbete kopplat till deras  
framarbetade förslag?

Planeringen inför ett rådslag är A och O.  
Här är några tips på vad man bör tänka på: 

• Rådslaget måste planeras av flera lärare tillsammans och helst i samarbete  
med relevanta förvaltningar i kommunen då politikers och tjänstepersoners 
 närvaro är avgörande för rådslagets syfte. 

• Det finns en budget för eventet. 

• Information och inbjudningar sprids i god tid och via olika kanaler. 

• Program för deltagare samt detaljerat körschema för arrangörer och  
lärare tas fram. 

• Pressen bjuds in. 

• Lunch och fika beställs. Matvalet stämmer med dagens budskap. 

• Lokalerna har möblering och teknik för utställningar, samling,  
plenum och rundabordssamtal. 

• Elevernas utställningar har en snygg skylt med skolans namn  
(om det är flera skolor). 

• Eventet har en moderator. 

• Vad som händer efter eventet, framför allt med elevernas  
förslag och  rekommendationer, har planerats och  
kommunicerats. 

• Eventet och processen dokumenteras i samarbete med lärarna. 

• Tillstånd att fotografera eleverna ordnas om bilderna ska  
kunna användas till hemsida etc. 

• En utvärdering är planerad.

Rådslaget kan äga rum på 
den egna skolan. Om fler 

skolor i kommunen deltar 
behöver man ha tillgång 

till en större lokal. 

Tillstånd att  fotografera 
eleverna ordnas om 
 bilderna ska kunna 

 användas till hemsida etc. 

Eleverna äger rådslaget och det är deras idéer och visioner som ska stå i centrum för 
alla inslag under dagen! 
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Exempel på upplägg: 
9.30-10.30  Eleverna är på plats och förbereder utställningen 

10.30-11.00  Välkomstceremoni, presentation av deltagande skolor med mera  
(ledd av moderator) 

11.00-12.00  Utställning, inbjudna går runt och får elevernas idéer presenterade 

12.00-13.00  Lunch 

13.00-13.30  Panelsamtal där inbjudna beslutsfattare ger feedback på elevernas 
förslag (ledd av moderator) 

13.30-14.00 Rundabordssamtal med elever och beslutsfattare vid varje bord. 
Diskussion kring en given fråga kopplad till elevernas förslag, hållbar 
stadsutveckling och ungas deltagande i den demokratiska processen.

14.00-14.30 Sammanfattning av rundabordssamtal med elever och beslutsfattare 
(ledd av moderator) 

14.30-14.45 Fikapaus 

14.45-15.15  Nästa steg, hur tar beslutsfattarna förslagen vidare och hur  
får eleverna feedback (ledd av moderator) 

15.15-15.30 Sammanfattning av eleverna samt avslutning (ledd av moderator) 

Givetvis planerar ni ert rådslag utifrån era lokala förutsättningar och anpassar tider och innehåll så 
att det blir relevant för just er. 

Livet efter rådslaget
Det är viktigt att rådslaget inte är en avslutning på arbetet med Influence the  future 
– Vår Stad 2030. Om eleverna ska få en ökad handlingskompetens, det vill säga 
vilja lära sig ännu mer (kunskap), känna sig motiverade att agera och känna att de 
kan vara med och påverka (möjlighet) får inte den påbörjade processen avstanna. 
Även om elevernas idéer inte blir verklighet är lärprocessen viktig. På vilket sätt 
kan de vara med och påverka och vilka kunskaper behöver de för att ha möjlighet 
att göra det? För en dialog med kommunen om hur ni tillsammans kan skapa en 
 organisation för fortsatt dialog mellan unga och stadens beslutsfattare. 

”Engagerade  
elever som var  
pålästa. Bra med 
vuxna och elever 
i samma forum. 
Många intressanta 
tankar väcktes.”
VUXEN DELTAGARE  
PÅ RÅDSLAG
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STÖD OCH  
INSPIRATION
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STÖD OCH INSPIRATION
WWF vill hjälpa er att lyckas i genomförandet av Influence the future – Vår Stad 
2030. Därför har vi  samlat exempel och inspiration från städer och  kommuner 
som har genomfört Influence the future – Vår Stad 2030, både i Sverige och 
 internationellt. 

Kontakta oss gärna för att diskutera upplägg av arbetet, planering av rådslag, tips på 
fler övningar, användbara länkar och så vidare. Vi kan även besöka er eller vara med 
på länk och berätta om materialet för dig och dina kollegor eller varför inte ha en 
inspirationsföreläsning för er eller era elever. 

WWF Sweden Youth är ett ideellt ledarskapsprogram som utifrån ett mångfalds
perspektiv lyfter fram engagerade unga och inspirerar framtidens hållbara ledare. 
De kommer från storstaden, landsbygden och småstaden. De ställer gärna upp med 
att hålla en workshop både med unga och vuxna om hur vi kan engagera oss kring 
hållbart ledarskap och hållbar utveckling.

FRÅGOR Vid frågor eller önskemål om stöd, välkomna att höra av er till  
susie.broquist.lundegard@wwf.se eller helene.grantz@wwf.se 

MER INFORMATION,  
FAKTA OCH  

UTBILDNINGSMATERIAL 
 www.wwf.se/utbildning/

Här finns både en sida  
riktad till dig som lärare 

och en sida riktad  
direkt till unga.

MER INFORMATION  
OM WSY 

 marianne.nordin@wwf.se

 WWF Sweden Youth

https://www.wwf.se/utbildning/
https://www.wwf.se/utbildning/
https://www.wwf.se/utbildning/
https://www.wwf.se/utbildning/
https://www.wwf.se/utbildning/
https://www.wwf.se/utbildning/
https://www.wwf.se/wwfswedenyouth/
https://www.wwf.se/wwfswedenyouth/
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Our City 2030
Under 20182020 genomfördes Our City 2030 i fyra städer utanför Sverige: 
 Quezon city på Filippinerna, Lusaka i Zambia, Kampala i Uganda och Nyamata i 
 Rwanda. Detta var ett samarbete mellan WWF och Plan international och projektet 
 finansierades av Postkodlotteriet. 

Influence the future – Vår Stad 2030. Ett sätt att öka ungas handlingskompetens och ge 
dem möjlighet att vara med och påverka sin framtid.

LÅT DIG INSPIRERAS AV 
ANDRA STÄDERS ARBETE. 
KLICKA PÅ KOMMUN - 
NAMNET FÖR ATT HITTA  
MER INFORMATION:

GÄVLE 
KONTAKT:  
sofia.lord@gavle.se 

SOLLENTUNA 
KONTAKT:  
inger.mattsson@sollentuna.se 

UMEÅ 
KONTAKT:  
erika.aberg@umea.se 

VÄSTERÅS 
KONTAKT:  
mikael.stenberg@vasteras.se

OUR CITY 2030
KONTAKT:  
susie.broquist.lundegard@wwf.se

https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/miljo--och-klimatarbete/vart-sollentuna-2040/
http://detgodalivetigavle.se
https://www.imitten.se/projekt/hallbara-matvanor/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/01/vr-stad-2030_vsters.pdf
https://wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/youth_visions_and_solutions/
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BIOLOGISK MÅNGFALD
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BIOLOGISK MÅNGFALD
INTRODUKTION OCH FAKTA 

Jorden är en fantastisk plats med miljontals arter som lever här, både växter, djur, 
svampar och mikroorganismer. Man räknar med att det finns uppskattningsvis 
 mellan 5 och 100 miljoner olika arter av organismer på jorden. Men de flesta av dem 
känner vi ännu inte ens till. Endast 1,8 miljoner är namngivna. Vilken betydelse 
har denna mångfald för oss som människor? Om det nu finns så många, spelar det 
 någon roll om några av dem försvinner?

Svaret på den andra frågan är ”Ja”. Den biologiska mångfalden har stor betydelse för 
 balansen i jordens ekosystem, både på land och i vatten. Den biologiska mångfalden 
är ”infrastrukturen” som bär upp allt liv här på jorden. 

Jorden behöver en stor variationsrikedom för att fungera optimalt, det vill säga 
landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation 
inom arterna. I alla ekosystem sker en mängd olika processer som allt levande är 
beroende av, inte minst vi människor, till exempel fotosyntesen i de gröna  växterna, 
nedbrytningen i jorden, pollineringen av våra grödor, och vattenregleringen i 
 landskapet. Allt detta krävs för att det ska finnas mat, rent vatten och ren luft.  
Dessa ”gratistjänster” som naturen ger oss kallas ibland för ekosystemtjänster. 

I dag hotas den biologiska mångfalden. Under de senaste 50 åren har världen 
 f örändrats genom en explosionsartad ökning av den globala handeln,  konsumtionen 
och befolkningstillväxten samt en snabb urbanisering. Detta innebär en över
exploatering av naturresurser som vi aldrig tidigare sett och det i sin tur leder till en 
värld där de naturliga ekosystemen utarmas. Living Planet Report 2020 (LPR) visar 
att populationerna av ryggradsdjur har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 
1970 och 2016. Om man istället tittar på den totala vikten av jordens landlevande 
däggdjur, så står de vilda djuren endast för 4 procent medan människan och våra 
tamdjur står för 96 procent (människan 36 procent, tamdjur 60 procent). 

INGEN
HUNGER

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Populationerna av  
ryggradsdjur har  minskat 

med i genomsnitt  
68 procent mellan  

1970 och 2016. 

LÄR DIG MER OM  
BIOLOGISK MÅNGFALD 

 www.wwf.se/stoppa 
utrotningen/

 LPR svensk  
sammanfattning

Den totala vikten av jordens landlevande däggdjur, så står de vilda djuren endast 
för 4 procent medan människan och våra tamdjur står för 96 procent.

68 % 4 %
VILDA DJUR

36 %
MÄNNISKAN

60 %
TAMDJUR

https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/
https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/
https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
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DE 5 STÖRSTA  
HOTEN MOT  
DEN BIOLOGISKA  
MÅNGDFALDEN BIOLOGISK MÅNGFALD: Variation mellan arter, inom arter och livs

miljöer som finns på jorden. Med biologisk mångfald menas den genetiska 
 variationen hos  individerna inom en art, variationen mellan olika arter och 
mellan  olika natur typer och landskap. Variationsrike domen bland  levande 
 organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat  landbaserade, 
 marina och andra  akvatiska ekosystem och de ekologiska  komplex i vilka 
dessa  organismer ingår. 

 Naturvårdsverket, biologisk mångfald

EKOSYSTEM: Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett 
natur område. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring 
en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

 Naturhistoriska riksmuseet

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Ekosystemtjänster är alla produkter och  tjänster  
som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livs
kvalitet till exempel pollinering, naturlig vattenreglering och natur upplevelser.

 Naturvårdverket, ekosystemtjänster

INVASIVA ARTER: En invasiv art är en främmande art som på något sätt 
 hotar mångfalden av inhemska eller ”ursprungliga” arter. De trivs och sprids 
i  Sverige, eftersom de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem 
 tillbaka. 

 Naturvårdsverket, främmande arter 

LIVING PLANET REPORT (LPR): LPR är en rapport som WWF  publicerar 
 vartannat år och som tar tempen på den biologiska mångfalden och det 
 ekologiska fotavtrycket. Den senaste publicerades 10 september 2020.  
Här  hittar du både fullversionen på engelska och  
en svensk sammanfattning. 

 Living Planet Report 2020

 LPR svensk sammanfattning

BEGREPP

Förlust av livsmiljöer

Invasiva arter  
och sjukdomar

Föroreningar

Klimatförändringar

Överexploatering 
av arter

OIL

De fem största hoten mot den biologiska mångfalden är förlusten av livsmiljöer, 
överexploatering av arter i form av jakt och fiske, klimatförändringar, invasiva arter 
som tränger undan inhemska arter och sprider sjukdomar samt föroreningar.  
Men att den biologiska mångfalden utarmas är inte bara ett miljöproblem. Den 
speglar vår etik, moral och utveckling i stort – allt från ekonomi till global säkerhet. 
 Naturen stödjer alla dimensioner av mänsklig hälsa och spelar en central roll för vårt 
väl mående. Biologisk mångfald är även viktigt för att vi ska kunna hantera klimat
förändringarna, eftersom den bidrar till motståndskraftiga ekosystem, som också 
kan ta upp växthusgaser.

 SLU

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html
https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster#:~:text=Ekosystemtj%C3%A4nster%20%C3%A4r%20alla%20produkter%20och,de%20tj%C3%A4nster%20som%20ekosystemen%20ger. 
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/
https://www.wwf.se/dokument/living-planet-report-2020-engelsk-fullversion/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/%20
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ÖVNINGAR/ BIOLOGISK MÅNGFALD
I det här kapitlet finns tre övningar kopplade till  biologisk 
mångfald. Dessa är tips på vad du kan göra med dina 
elever för att öka kunskapen och medvetenheten om 
 människans påverkan på naturen och dess rikedom.   
Efter den sista övningen hittar du tips på hur ni kan jobba 
 vidare inför rådslaget för att få eleverna delaktiga på olika 
sätt i verkliga processer i er kommun. Nedan presenteras 
en kort sammanfattning av övningarna. 

En levande planet
I den här övningen får eleverna, med hjälp av den svenska sammanfattningen av 
 Living Planet Report 2020, fundera över och diskutera vikten av, biologisk  
mångfald och vilka hot det finns mot den. De får också fundera över våra ekologiska 
fotavtryck och hur en frukost skulle se ut om inte det fanns mikroorganismer  
och svampar. 

Vem behöver naturen mest?
Vi människor är en del av naturen och vi behöver fungerande ekosystem för att till
godose de behov vi har av till exempel mat, vatten och energi. Här får eleverna  fundera 
över sitt behov av naturen och hur det skulle kunna se ut om ekosystemen rubbas. 

Hot och möjligheter
Hur ser det ut med den biologiska mångfalden i skolans närmiljö och vad gör just 
er kommun för att gynna artrikedom? Eleverna undersöker sin närmiljö och sin 
 kommun och jobbar fram visioner och idéer på hur man kan förbättra delar i staden 
för att gagna den biologiska mångfalden.

ÖVNING 1

ÖVNING 2

ÖVNING 3

FLER ÖVNINGAR OM  
BIOLOGISK MÅNGFALD  
HITTAR DU HÄR

Om du väljer biologisk mångfald som ett område att jobba med, bjud 
in  personer som ansvarar för dessa frågor på kommunen för att 
 berätta för  eleverna om hur de arbetar och vad just er kommun gör 
för att skydda den  biologiska mångfalden. Detta kan givetvis även 
göras på ett digitalt möte.  Koppla arbetet till elevernas närmiljö och 
dagliga liv för att få ett autentiskt  lärande som berör och engagerar.

https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap
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Living Planet Report (LPR) 2020 visar att populationerna av ryggradsdjur minskat 
med i genomsnitt 68 % mellan 1970 och 2016. Även andra arter av växter och djur är 
hotade av människans överutnyttjande av jordens resurser. Vi är beroende av friska 
ekosystem och en biologisk mångfald för vår överlevnad. 

Låt eleverna arbeta med den senaste LPRen (svensk sammanfattning).

På sidan 6 står det om de fem största hoten mot den biologiska mångfalden  
(förlust av livsmiljöer, överexploatering av arter, klimatförändringar, invasiva arter 
och  sjukdomar samt föroreningar).

Börja med att förklara de olika hoten och vad de betyder. Vad är en invasiv art?  
Vad betyder överexploatering? Och så vidare. 

Låt sedan eleverna, två och två, rangordna hoten från 15 efter vilket som de tror är 
det största respektive minsta hotet mot den biologiska mångfalden. Fundera  också 
över på vilket sätt de olika hoten utgör en risk för bevarandet av den biologiska 
mångfalden. Använd gärna bilder som eleverna kan lägga ut på en linje.

Låt eleverna presentera och motivera sina val för varandra. Det är viktigt att de 
 känner att det inte finns några rätt och fel utan att hoten kan se olika ut för olika 
växter och djur samt på olika platser på jorden. 

På sidan 2021 står det om våra ekologiska fotavtryck. Det är den biologiskt 
 produktiva jordyta som krävs för att ta fram det vi konsumerar och absorbera  avfallet 
 (läs mer om Ekologiska fotavtryck). Titta tillsammans på kartorna och  fundera över 
vilka länder som har stora respektive små fotavtryck. Vad kan det bero på? 

Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är avgörande för att klara vår 
 matförsörjning. På sidan 2225 beskrivs kopplingen mellan mat och biologisk 
 mångfald. Fundera tillsammans hur det skulle påverka elevernas vardag om det 
inte fanns pollinatörer eller om fisken i haven tog slut. Vad skulle hända med 
 ostsmörgåsen till frukost om det inte fanns mikroorganismer och svampar?

Avsluta med att dela in eleverna i fem grupper. Fördela de fem hoten mot den 
 biologiska mångfalden så att varje grupp har ett hot var. Låt eleverna leta fakta kring 
hur frågan hanteras i Sverige och diskutera vad de tycker behöver göras bättre. 

ÖVNING

SYFTE
Att få en ökad förståelse för att människan är en del av naturen och att vi 
behöver den för vårt vardagliga liv. 

ÖVNING 1 / EN LEVANDE PLANET
Material: Internet, Living Planet Report 2020, svensk sammanfattning 
och bilder över hoten mot den biologiska mångfalden 

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

1 =MINST HOT 2=STÖRST HOT

LIVING PLANET REPORT 
2020/SAMMANFATTNING 

HITTAR DU HÄR

LÄS MER OM  
EKOLOGISKA FOTAVTRYCK 

HITTAR DU HÄR

BILDER FÖR UTSKRIFT  
FINNS LÄNGST BAK I  
RESURSBIBLIOTEKET

OIL

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
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Vi är alla beroende av naturen och att ekosystemen inte rubbas eller slutar att 
 f ungera. Vi pratar ibland om människa och natur men människan står inte utanför 
naturen. Vi är i allra högsta grad en del av den! 

DEL 1: En värderingsövning där eleverna får fundera över hur beroende de är av 
 naturen. Behöver de den för sitt dagliga liv? 

Markera en linje på golvet där den ena änden är ”Jag behöver inte naturen” och 
den andra är ”Jag är i stort behov av naturen”. Låt eleverna fundera en stund för att 
 sedan ställa sig på en plats på linjen som motsvarar hur de tänker. Låt sedan några 
elever som vill berätta hur de tänker. 

SYFTE
Att få en ökad förståelse för att människan är en del av naturen och att vi 
behöver den för vårt vardagliga liv. 

ÖVNING 2 / VEM BEHÖVER NATUREN MEST?
Material: Papper och penna alternativt dator/surfplatta 

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

JAG BEHÖVER INTE  
NATUREN

JAG ÄR I STORT  
BEHOV AV NATUREN

DEL 2: Dela upp eleverna i mindre grupper. Låt de titta på bilderna ovan och 
 diskutera följande frågor:
• Var någonstans tror du att de här personerna lever/bor?
• Hur gamla är de? Har de familj? Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dem. 

Vad behöver de för att leva ett bra liv? Vem tror du behöver naturen mest? Till vad?
• Gör en lista för var och en av personerna över vilka behov de får hjälp med från 

naturen.

Fundera gemensamt över:

• Vilka hot finns för att personerna på bilderna ska få sina behov tillgodosedda?
• Hur kan de bevara, skydda eller utveckla den biologiska mångfalden?

©
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DEL 3: Återkoppla till värderingsövningen (del 1). Behöver DU naturen? Till vad? 

Vårt behov av naturen och dess ekosystemtjänster är enormt. Nästan allt vi gör är på 
ett eller annat sätt beroende av att ekosystemen fungerar.

Titta på en dag i era (elevernas) liv. Vad gör du under en vanlig vardag och var 
 kommer behovet av naturen och ekosystemtjänster in? Jobba i mindre grupper och 
gör en lista/grupp som ni sedan diskuterar gemensamt i klassen. Hur skulle det se ut 
om dessa ekosystem inte fungerade? Hur skulle du bli påverkad?

Avsluta med att göra värderingsövningen igen. Hur ser det ut nu? 

En dag i era (elevernas) liv

VAD GÖR DU VAD BEHÖVS NATUREN TILL

Äter frukost Pollinatörer, rent vatten, energi (sol, vind, olja, biogas)  
till spisen, odlingsmark

Klär på mig Rent vatten, odlingsmark (bomull), pollinatörer

Har lektion Energi (lampor, värme, smartboard m.m.), träd (papper)

Surfar på mobilen Energi, mineraler till batteriet
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SYFTE
Att få syn på hot mot den biologiska mångfalden i närmiljön samt att  fundera 
på lösningar och på vilket sätt eleverna kan vara med och påverka. 

ÖVNING 3 / HOT OCH MÖJLIGHETER
Material: Internet för att söka information

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

De fem största hoten mot den biologiska mångfalden är förlusten av livsmiljöer, 
överexploatering av arter, klimatförändringar, invasiva arter och sjukdomar samt 
föroreningar. På sidan 26–29 i LPR, svensk sammanfattning kan ni läsa om hur det 
går för just Sveriges biologiska mångfald. Men hur ser det ut i er kommun och hur 
kan ni hjälpa till för att förbättra den biologiska mångfalden i er närmiljö? 

Börja i det lilla. Hur ser det ut på er skolgård och i skolans närmiljö? Hur många 
 olika arter av växter och djur kan ni hitta? Finns det några hot mot just dem?  Hittar 
ni några invasiva arter? Vad kan ni på skolan göra för att utöka den biologiska 
mångfalden just där? 

Tips på vad man kan göra är att inte klippa hela gräsmattorna utan låta vissa delar växa 
fritt, sätta upp insektshotell eller varför inte plantera fjärilsbuskar. Prata med rektorn 
och vaktmästaren på skolan och se om ni kan få hjälpa till med att förbättra er skolgård. 

Låt eleverna göra samma sak i miljön runt där de bor. Hur skulle den kunna 
 f örbättras? Och vilka personer behöver de kontakta för att få till en förändring?  
Kan de göra något själva eller ihop med sina grannar?

Nästa steg är att ta reda på hur det ser ut i er kommun. Vilka hot mot den 
 biologiska mångfalden kan ni identifiera och vilka projekt har kommunen för 
att hjälpa och gynna biologisk mångfald? Hur mycket skyddad natur finns det i 
er kommun? Är det mer eller mindre än Sverige i genomsnitt och hur stämmer 
det överens med de  uppsatta mål som finns?  

Se Naturvårdsverket för mer information.

Be kommunens miljöstrateg, eller någon annan med ett liknande uppdrag, att  komma till skolan, alternativt 
boka ett digitalt möte, för att berätta vad kommunen gör. 

Fundera över kommunens insatser. Gör de tillräckligt mycket? Skulle ni vilja att de gör mer och i så fall vad?  
På vilket sätt skulle ni kunna engagera er för att hjälpa kommunen?

Låt eleverna identifiera några platser runt om i kommunen, gärna platser där  kommunen redan har eller 
 planerar att starta någon typ av ombyggnad,  renovering, nybyggnad o.s.v. Hur skulle de vilja att platsen ser ut i 
framtiden för att ge plats åt biologisk mångfald? Fundera kring hur de vill förändra platsen och vilka  beslut som 
måste tas och vad som måste göras för att platsen ska gynna  biologisk  mångfald. Hur ser platsen ut när den är 
klar? Nu är det dags att låta eleverna  presentera sina visioner och idéer för relevanta personer i kommunen. 

 Naturvårdsverket

JOBBA VIDARE  
INFÖR RÅDSLAGET

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Skyddad-natur-i-siffror/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/


32  
INFLUENCE THE FUTURE 

KLIMAT OCH ENERGI
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BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

KLIMAT OCH ENERGI
INTRODUKTION OCH FAKTA 

De flesta känner i dag till Greta Thunberg, Fridays For Future och ungas kamp för 
att skapa en bättre framtid. De menar att vi alla måste lyssna på forskningen, ta 
klimat hotet på allvar och agera nu. Tänk om vi kunde få alla, unga som gamla, att ta 
vårt gemensamma ansvar och agera tillsammans. 

Vi vet att den globala uppvärmningen på sikt får katastrofala följder på grund 
av avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och 
 skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest 
sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad 
livsmedelsproduktion. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem.  

Problemet är att det är vårt sätt att leva som är upphovet till den situation vi 
 befinner oss i. Vi människor bränner fossil kol, olja och gas för att tillgodose våra 
behov och begär. Den temperaturökning vi ser idag är resultatet av de utsläpp 
som skett historiskt. Vi har hittills bara sett en del av den uppvärmning som den 
 förstärkta växthuseffekten under 1900talet kommer orsaka. 

Den globala uppvärmningen innebär mycket mer än att det blir några grader 
 varmare. Vårt klimatsystem är komplext och en global medeltemperaturökning leder 
till förändringar som får nya och oanade konsekvenser.  Den rika delen av världen 
ligger bakom de mesta av utsläppen som påverkar vårt klimat. G8länderna (USA, 
Stor britannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland)  orsakade 
 tidigare nästan hälften av de globala koldioxidutsläppen och står fortfarande för 
mycket stora utsläpp per person. Kina har under de senaste tjugo åren gått från att 
ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år.  

Klimatforskningen visar tydligt att om vi ska kunna vända denna negativa  utveckling 
behöver vi inte bara nå nollutsläpp globalt detta sekel utan även åstadkomma 
 negativa utsläpp – att växthusgaser tas bort från atmosfären – på ett hållbart sätt 
framöver för att nå de klimatmål som världen har enats om. 

Idag ser vi en global och historiskt unik trend: Nyinvesteringar i kraftproduktion 
går i större utsträckning till förnybar elproduktion än till kol, olja, gas och kärnkraft 
tillsammans. Det är positivt men förändringen måste gå snabbare för att vi ska  klara 
det globala klimatmålet och sikta på max 1,5 grads global uppvärmning. Världen 
har helt enkelt inte längre råd att investera i ny olje, kol och gaskraft och fossila 
 bränslen måste fasas ut snabbt från alla samhällssektorer.
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FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR: Till förnybara energikällor räknas till  exempel 
sol, vind och vattenkraft. Den förnybara energin bygger inte på ändliga  
 resurser och bidrar inte heller till den globala uppvärmningen.

 Energimyndigheten, förnybart

FÖRSTÄRKT VÄXTHUSEFFEKT: Klimatfrågan handlar om den  förstärkta 
 växthuseffekten, det vill säga en effekt utöver den naturliga. Människans 
 utsläpp av växthusgaser ändrar atmosfärens sammansättning utöver de 
 naturliga förloppen och detta bidrar till en störning i klimatsystemet.

 SMHI, växthuseffekten

VÄXTHUSEFFEKT: Växthuseffekten är en grundläggande egenskap hos 
 jordens klimat  den påverkar balansen mellan inkommande solstrålning och 
utgående värmestrålning. Utan växthuseffekten skulle liv på jorden knappast 
vara  möjligt. 

 SMHI, växthuseffekten

VÄXTHUSGASER: Växthusgaserna i atmosfären gör att en del av värme
strålningen stannar kvar på jorden istället för att reflekteras ut i rymden.  
Vår viktigaste växthusgas är helt vanlig vattenånga, som står för det mesta 
av den naturliga effekten. Andra naturligt förekommande växthusgaser är 
 koldioxid, metan och lustgas. Mänskliga aktiviteter ligger bakom utsläpp av 
både  naturligt förekommande växthusgaser och ett stort antal konstgjorda 
 gaser,  exempelvis freoner. 

 Klimat

BEGREPP

MER OM  
KLIMAT OCH ENERGI 

HITTAR DU HÄR

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844
https://www.wwf.se/klimat/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.wwf.se/klimat/
https://www.wwf.se/klimat/
https://www.wwf.se/klimat/
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ÖVNING 2

ÖVNING 3

ÖVNINGAR/ KLIMAT OCH ENERGI
I det här kapitlet finns tre övningar kopplade till klimat 
och energi. Dessa är tips på vad du kan göra med dina 
elever för att öka kunskapen och medvetenheten om 
 människans påverkan på naturen och dess rikedom.   
Efter den sista övningen hittar du tips på hur ni kan jobba 
 vidare inför rådslaget för att få eleverna delaktiga på olika 
sätt i verkliga processer i er kommun. Nedan presenteras 
en kort sammanfattning av övningarna. 

Vårt behov av energi 
Vilka behov har vi egentligen och vad är skillnaden på behov och begär? I  denna 
 övning får eleverna identifiera behov i staden och fundera över om det krävs energi för 
att tillgodose dessa samt hur man skulle kunna göra för att minska  energiåtgången. 

Bli en innovatör
Problem kopplade till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är ofta komplexa 
och kräver innovativa lösningar. Det som är en bra lösning för någon kan vara jätte
dålig för någon annan. Här får eleverna prova på att tänka utanför boxen kring hur 
man kan hitta lösningar på olika utmaningar kopplade till klimatfrågan. 

På skolan – jobba fram en energiplan
Hur kan er skola minska sitt energibehov? Kan skolan själv dra ner på energian
vändningen eller måste ni ta hjälp från kommunen och har andra skolor samma ut
maningar? En övning i att ta reda på vad som egentligen kräver energi och hur man 
kan minska sitt energibehov samt att kommunicera detta med relevanta personer i 
kommunen.

ÖVNING 1

FLER ÖVNINGAR OM  
KLIMAT OCH ENERGI  
HITTAR DU HÄR OCH HÄR

Om du väljer Klimat och energi som ett område att jobba med, bjud 
in personer som ansvarar för dessa frågor på kommunen för att 
 berätta för eleverna om hur de  arbetar och hur kommunens klimat- 
och energiplan ser ut. Detta kan givetvis även göras på ett digitalt 
möte. Koppla klimat- och energifrågan till elevernas närmiljö och 
 dagliga liv för att få ett autentiskt lärande som berör och engagerar.

https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=klimat
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Exempel på behovslista
BEHOV BEHÖVS DET ENERGI? FÖRNYBART/INTE FÖRNYBART FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Mat  Ja Diesel behövs till traktorn. Stadsodlingar. Mindre matsvinn.

Bilar/transport  Ja Ja och nej. Bensin kontra elbil.  Fler elbilar, mer kollektivtrafik. 
   Var kommer elen från? Batteriet? 

Bostäder  Ja Beror på om man har ”smutsig”  Mindre bostäder. Fler solpaneler.  
   eller ”grön” el. Fjärrvärme.  
   Solpaneler. Bergvärme. 

Handla kläder  Ja Var kommer kläderna ifrån?  Handla second hand och miljömärkt. 
   Transport? Produktion? Vilka material Handla mer efter behov och mindre   
   kan kläder tillverkas av? efter begär.

Mycket av våra behov och det vi gör dagligen kräver energi men det är inte alltid vi 
reflekterar över detta faktum. Och kanske tänker vi ännu mindre på var den energi 
vi använder för att tillgodose behoven kommer ifrån. Genom att fundera kring dessa 
frågor ökar elevernas kunskap och medvetenhet om skillnaden på behov och begär 
och om energiåtgången kopplat till detta. 

Börja med att dela in eleverna i grupper och låt dem fundera över följande:
• Vad måste finnas i en stad för att tillgodose invånarnas grundläggande  

behov för överlevnad? 
• Har invånarna andra behov som de gärna vill tillgodose? 
Uppmuntra till att tänka fritt. 

Varje grupp gör en lista över de behov de identifierat. Nu ska de prioritera de 35 
behov de tycker är viktigast, kanske är det egentligen inte behov utan begär?  
Vad är skillnaden?

Fundera på om det behövs energi för att tillfredsställa behoven. 

Sammanställ gruppernas behovslistor och gör en gemensam lista med de behov som 
prioriterats högst. Fortsätt diskussionen i helklass. Plocka gemensamt ut de behov 
som har med energi att göra och fundera på följande:
• Var några av de prioriterade behoven beroende av energi? 
• Var det fler eller färre av punkterna som var beroende av energi än ni trodde? 
• Vilka behov är viktigast att energin räcker till i framtiden?
• Vilka behov tillgodoses idag med förnybar respektive icke förnybar energi?
• Var finns möjligheter att minska energianvändningen?
• Vad betyder ändrad konsumtion/livsstil för energianvändningen? 
• Var behövs innovationer, sociala eller tekniska? 
• Vilka konflikter kan det finnas?

SYFTE
Att tydliggöra att våra behov kräver energi och kopplingen till förnybara  
och icke förnybara resurser. 

ÖVNING 1 / VÅRT BEHOV AV ENERGI
Material: Papper och penna eller dator/surfplatta

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

  Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom
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Många av hållbarhetsutmaningarna innehåller konflikter och problem av olika 
slag, så kallade ”wicked problems”, eller på svenska ”lömska problem”. Förenklat 
kan man säga att det är problem som är svåra att lösa på grund av att det inte finns 
en enda lösning som är bra för alla: ”Om vi helt slutar äta kött för att minska våra 
 klimatutsläpp, vad händer då med böndernas inkomster och våra öppna landskap?”

Framtiden behöver innovativa idéer till svåra utmaningar. Låt  eleverna 
vara  innovativa och kreativa genom att fundera kring lösningar på olika 
 klimatutmaningar. 

Dela in eleverna i mindre grupper och låt varje grupp välja ett område som har 
koppling till klimat, att arbeta med. Exempel på områden:

• Kläd/prylkonsumtion
• Matkonsumtion
• Transport
• Vatten
• Energi 

Varje grupp ska nu formulera ett problem/en klimatutmaning inom sitt område. 
Till exempel ”Det går åt mycket vatten att producera bomull och många länder som 
 odlar bomull har ett torrt klimat”.

Gruppens uppgift är nu att hitta en lösning på det problem de formulerat och  seden 
presentera den för resten av klassen. Presentationen kan vara i form av en film, 
en modell, en föreläsning eller nåt annat sätt. Även här uppmuntras innovation. 
 Utmana eleverna att lära nytt och ställ kritiska frågor. Stärk dem i att tänka fritt 
kring sina lösningar, så länge de kan motivera sina val och tankegångar. 

SYFTE
Att upptäcka komplexiteten i hållbarhetsfrågorna och att det behövs 
 innovativa idéer och lösningar.

ÖVNING 2 / BLI EN INNOVATÖR
Material: Internet, material till presentation

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom
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På en skola finns mycket som är energikrävande: belysning, uppvärmning/kylning, 
matlagning, datorer och så vidare. Förutom dessa synliga energislukare går det 
 också åt energi till saker som kanske man inte tänker på i första taget. Det krävs 
energi för att producera allt ifrån möbler, läromedel och mat, till fotbollar och 
 rockringar. 

Ta reda på hur energieffektiv er skola är genom att göra en miljöinventering.

Dela in eleverna i grupper och låt varje grupp undersöka varsin del av skolan.  
Först ska de rita en skiss över den del av skolan de ska undersöka. När de är gjort  
är det dags att inventera. Vad kan eleverna hitta på ”sin del” av skolan som kräver 
energi? Och hur skulle man kunna minska energibehovet?

Eleverna ritar och skriver in på sin skiss vad de kan hitta som är energikrävande på 
”sitt område” och på vilket sätt det kräver energi.

SYFTE
Att bli mer medvetna om och hjälpa till att minska energianvändningen på  
er skola.

ÖVNING 3 / PÅ SKOLAN – JOBBA FRAM EN ENERGIPLAN
Material: Papper och penna alternativt dator/surfplatta, internet för att 
ev. söka information

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

PER SONALRUM
UPPVÄRMNING

DRIFT  
PAPPER

PRODUKTION + 
TRANSPORT

TILLVERKNING

KOPIATOR

KYL

FRYS

KRAFT

DR
IF

T
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ENERGIBEHOV I PERSONALRUMMET FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG LÄTT/SVÅRT

Uppvärmning/element Flytta sofforna så att de inte står i vägen Lätt. Möblera om.  
 och förhindrar värmen att sprida sig.
 Sätta upp solceller. Svårt. 

Möbler Laga om de går sönder istället  Lätt.  
 för att köpa nya.  
 Köp begagnat. Kan bli svårt om skolan inte 
  får köpa begagnat enligt kommunens   
  regler för inköp.

Kopiator Stänga av på kvällar och helger.  Lätt.
 Kopiera bara det som är nödvändigt.  Lätt.
 Ställ alltid i standby-läge. Lätt.

Kyl och frys Ta bort frysen (den används inte). Lätt.

Kaffemaskin Släng inget kaffe. Lätt. 
 Köp ekologiskt kaffe. Kan bli svårt om kommunen har   
  regler för inköp eller om det är dyrt.

Tillbaka i klassrummet diskuterar eleverna vad de hittat och försöker ta fram  idéer 
på hur man skulle kunna minska energiåtgången. Fundera över vilka åtgärder 
som är relativt lätta att förverkliga och vilka som eventuellt behöver beslut från 
 kommunen. 

Gör en gemensam förbättringsplan för skolan med syfte att minska skolans 
 energibehov och presentera den för skolans elev/miljöråd, skolledning med  flera. 
 Fokusera på de saker som skolan kan besluta över själva. Låt eleverna löpande 
 följa upp och komma med ytterligare förbättringsförslag för skolans arbete med att 
 minska sin energianvändning. 

Minska energiåtgången

Låt eleverna ta sin förbättringsplan och presentera den för ansvariga på 
 kommunen. Antingen genom att den ansvariga besöker klassen, ni besöker 
 kommunhuset eller så bokar ni ett digitalt möte. Hur kan de hjälpa till med de 
 delar som inte den  enskilda skolan styr över?

Prata med andra skolor i kommunen. Kanske finns det fler som har samma 
förbättrings områden så att kommunen kan göra en större insats. 

Hur ser kommunens energiplan ut? Låt eleverna göra en inventering och för bättringsplan för en plats i kommunen, 
gärna en plats där kommunen redan har  eller planerar att starta någon typ av ombyggnad, renovering, nybyggnad 
eller  liknande. Hur skulle ni vilja att platsen ser ut i framtiden för att vara klimatsmart och ha en hållbar energi-
användning? Fundera kring hur de vill förändra platsen och vilka beslut som måste tas och vad som måste göras för 
att platsen ska bli klimatsmart. Hur ser platsen ut när den är klar? Nu är det dags att låta eleverna presentera sina 
visioner och idéer för relevanta personer i kommunen. 

JOBBA VIDARE  
INFÖR RÅDSLAGET
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KONSUMTION  
OCH AVFALL
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KONSUMTION  
OCH AVFALL 
INTRODUKTION OCH FAKTA

Tänk vad bekvämt det är att bara kunna gå till affären och köpa en ny TV när 
den gamla gått sönder. Eller att köpa nya kläder till studenten, som man kanske 
bara använder en gång. Men, vårt moderna sätt att leva som präglas av en ökande 
 konsumtion, leder till ett ständigt ökat tryck på naturresurserna. Vi konsumerar mer 
än planeten tål och vi slänger bort allt för mycket för att sedan köpa nytt.  Maten vi 
äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för  världens  skogar, 
hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och  konsumerar, 
desto mer påverkas allt levande omkring oss och när natur och ekosystem 
 degraderas får det allvarliga effekter även för oss människor. 

Under de senaste 50 åren har vårt ekologiska fotavtryck ökat explosionsartat. 
Det är ett mått på hur stor biologisk produktiv yta som krävs för att ta fram allt vi 
 konsumerar och ta hand om avfallet som bildas. 

Något måste göras. Vi lånar hela tiden av framtiden. I dag lever genomsnitts
människan som om vi hade 1,7 jordklot – och om alla levde som vi gör i  Sverige 
 skulle vi behöva hela 4 jordklot. Överbelastningen på ekosystemen leder till 
 minskade fiskbestånd, avskogning, torka, vattenbrist och jorderosion – liksom 
 förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären med en förstärkt 
växthuseffekt och klimatförändringar som följd. 

Varje dag överöses vi av information och reklam om hållbar konsumtion,  ekologiska 
kläder, gröna alternativ. Hur vet man att man gör rätt? Vad är bäst: att köpa en 
svenskproducerad vara, en ekologisk vara eller något begagnat? Vår konsumtion är 
intimt sammankopplad med internationell handel. Många rikare länders  konsumtion 
består i hög grad av produkter som tillverkas i andra länder, vilket  innebär att 
vi  bidrar till utsläpp på andra platser och även andra risker såsom  dåliga arbets
förhållanden, bristande hänsyn till mänskliga rättigheter, exploatering av  natur och 
så vidare, långt utanför det egna landets gränser. Nära 60 procent av utsläppen från 
svenskarnas konsumtion sker i andra länder (Naturvårdsverket 2020). 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
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Enligt Naturvårdsverket 2020 köper svenskarna cirka 13 kg textilier per år och 
slänger cirka 8 kg (www.naturvardsverket.se). Dessutom går nästan var tredje mat
kasse vi bär hem rätt ner i soporna (Naturvårdsverket 2020). Men givetvis är det 
inte så enkelt som att var och en av oss måste tänka till, handla mer second hand, 
äta rester och källsortera våra sopor. För att minska vårt ekologiska fotavtryck 
 behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, kraftigt minska matsvinnet och kött
konsumtionen samt allmänt  konsumera mindre och mer hållbart. Vi måste sluta 
kretsloppen och ett sätt att göra det är att tänka mer cirkulärt. Förenklat kan man 
säga att vi måste tänka: skapa – använda – återanvända. Uttrycket Cirkulär  ekonomi 
syftar på att se till att återanvända de resurser som redan tillverkats och på det  viset 
minska användandet av råmaterial, minska avfallet och på samma gång behålla 
 v arans ekonomiska värde.  
(Naturvårdsverket 2020)

Att skapa ett mer hållbart system kommer att kräva stora förändringar i både 
 produktions och konsumtionsleden. Vi måste våga ställa krav på producenter, 
handlare och politiker.

FLER ÖVNINGAR OM  
KONSUMTION OCH AVFALL 

HITTAR DU HÄR

CIRKULÄR EKONOMI: I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i 
 samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Genom att återanvända och 
åter vinna  produkter, material och resurser kan vi behålla deras  ekonomiska 
värde.  Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av 
 avfall och restprodukter. Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. 

 Naturvårdsverket, cirkulär ekonomi

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK: Måttet på den genomsnittliga produktiva  
yta som krävs för att klara människans konsumtion av förnybara resurser 
under ett års tid – och ta hand om avfallet.

 Ekologiska fotavtryck

FÖRSTÄRKT VÄXTHUSEFFEKT: Klimatfrågan handlar om den för stärkta 
 växthuseffekten, det vill säga en effekt utöver den naturliga. Människans 
 utsläpp av växthusgaser ändrar atmosfärens sammansättning utöver de 
 naturliga förloppen och detta bidrar till en störning i klimatsystemet.

 SMHI, växthuseffekten

BEGREPP

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil/.
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844
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ÖVNING 1

ÖVNING 2

ÖVNING 3

ÖVNINGAR/ KONSUMTION OCH AVFALL
I det här kapitlet finns tre övningar kopplade till 
 konsumtion och avfall. Dessa är tips på vad du kan göra 
med dina elever för att öka kunskapen och medvetenheten 
om  människans påverkan på naturen och dess rikedom.   
Efter den sista övningen hittar du tips på hur ni kan jobba 
 vidare inför rådslaget för att få eleverna delaktiga på olika 
sätt i verkliga processer i er kommun. Nedan presenteras 
en kort sammanfattning av övningarna. 

Konsumtionshierarki
Måste man köpa nytt eller finns det andra alternativ. I den här övningen får eleverna 
reflektera kring olika alternativ till att köpa nytt. Vilka för och nackdelar det finns 
med att till exempel låna av varandra, laga det som gått sönder eller köpa begagnat, 
både för dem själva och för en hållbar utveckling.

Gröna jeans – Att påverka miljön när du handlar kläder 
Alla gillar väl att köpa något nytt att sätta på sig, kanske ett par nya jeans. Men vilken 
påverkan har det jag köper på miljön? Har det någon betydelse om det jag köper är 
miljömärkt? Och behöver vi verkligen allt vi köper? Här får eleverna undersöka olika 
konsumtionsvanor och fundera vidare över hur vår konsumtion påverkar planeten.

Avfallshantering i kommunen
Alla har vi säkert någon gång hört att ”Det är ingen idé att sortera  soporna, de 
 blandas ändå i sopbilen”. Stämmer detta eller är det en myt? I den här övningen 
 tittar eleverna både på hur skolan hanterar sitt avfall och på kommunens avfalls
hantering. Vad skulle man kunna förbättra för att minska mängden avfall?

FLER ÖVNINGAR OM  
KONSUMTION OCH AVFALL   
HITTAR DU HÄR

Om du väljer konsumtion och avfall som ett område att jobba med, 
bjud in personer som ansvarar för dessa frågor på kommunen för 
att berätta för eleverna om hur de arbetar och vad just er kommun 
gör för att minska ert ekologiska fotavtryck. Detta kan givetvis även 
göras på ett digitalt möte. Koppla arbetet till elevernas närmiljö och 
dagliga liv för att få ett autentiskt lärande som berör och engagerar.

https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko&uppgiftsmalgrupp=ak-7-9
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko&uppgiftsmalgrupp=ak-7-9
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Måste man köpa nytt när något gått sönder eller när man är i behov av till exempel 
en cykel? Ibland kanske man måste det, men ofta finns det alternativ till att köpa 
nytt. Här får eleverna fundera över olika alternativ och vilka för och nackdelar det 
finns med dem. 

Dela in klassen i grupper om cirka fyra elever och låt dem diskutera runt bilden med 
de olika stegen i konsumtionshierarkin, vilka för och nackdelar finns det med de 
olika alternativen? Halva klassen funderar på vilka fördelar de tycker det finns och 
andra halvan vilka nackdelar som finns. Alla tre perspektiven av hållbar utveckling  
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt – ska belysas. 

Be varje grupp skriva ner de för respektive nackdelar de kan komma på, till varje 
steg i konsumtionshierarkin. Ha det gärna i ett gemensamt digitalt dokument så att 
grupperna kan ta del av varandras tankar.

Efter en stund byter grupperna med varandra så att de som funderade på för delar 
får fundera på nackdelar och vice versa. Saknas det några fördelar eller nack delar 
som de andra inte tänkt på? Fyll på triangeln. På detta sätt hjälps klassen åt att 
 inventera tankar och perspektiv och du som lärare får en bild av var du behöver 
 utmana elevernas tankar och var det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. 

Nästa steg blir att fundera över om det finns något man kan göra på ett eller  flera 
av stegen som bidrar till att lösa såväl ekologiska som ekonomiska och  sociala 
 utmaningar. Eleverna kanske kommer på att det borde finnas en mötesplats där 
 invånarna kan låna symaskin eller andra verktyg för att kunna laga och göra 
om  grejer tillsammans med andra. Det skulle kunna skapa ett trevligt socialt 
 sammanhang, bidra till en mer cirkulär ekonomi och minskad användning av natur
resurser – det vill säga svara mot alla tre perspektiven av hållbar utveckling.

SYFTE
Att få eleverna att fundera över olika alternativ till konsumtion, vilka för-  
och nackdelar det finns med de olika alternativen och vilken betydelse de olika 
 stegen har för att nå en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

ÖVNING 1 / KONSUMTIONSHIERARKI
Material: Bild på konsumtionshierarkin, papper, penna, ev. gemensamt 
digitalt dokument

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

KÖPA  
NYTT

KÖPA 
BEGAGNAT

GÖRA SJÄLV

BYT MED NÅGON

LÅNA AV VARANDRA

LAGA SAKER

VÅRDA DET DU HAR

ANVÄND DET DU HAR

BILD PÅ KONSUMTIONS
HIERARKIN FÖR  UTSKRIFT  
FINNS LÄNGST BAK I  
RESURSBIBLIOTEKET
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Allt som produceras och konsumeras kräver resurser och påverkar planeten på ett 
eller annat sätt. Här får eleverna göra en undersökning om köpvanor av kläder och 
lära sig mer om miljömärkta kläder och hur val av kläder påverkar miljön.

Inled med att låta eleverna leta information om hållbar klädkonsumtion. Här finns 
ett förslag på en artikel om hållbart mode.

Dela därefter upp klassen i mindre grupper och ge dem i uppgift att göra en  
undersökning om köpvanor hos en avgränsad målgrupp, till exempel en klass på 
skolan eller gruppens egna familjer.

Låt grupperna diskutera vilka frågor de ska ställa i sin undersökning. Varje grupp 
bör ställa ungefär fem frågor till sina intervjupersoner. Exempel på frågor:
• Hur många jeans/byxor köper du per år?
• Vad brukar du betala för dem?
• Vet du var jeansen är tillverkade?
• Brukar du ställa frågor till butiken om var jeansen är tillverkade och hur  

arbetsvillkoren är för dem som tillverkat jeansen?
• Vet du vad ekologisk bomull är?
• Känner du till några miljömärkningar av kläder?
• Skulle du hellre köpa miljömärkta jeans än ett vanligt par, trots att de eventuellt  

är dyrare? Varför/varför inte?

Diskutera även svarsalternativ och hur svaren kan bli jämförbara, exempelvis 
 genom att de tillfrågade får svara genom att ange en siffra från ett till fem. Uppmana 
 eleverna att redovisa svaren anonymt. Be också eleverna att försäkra de tillfrågade 
om att deras namn inte kommer att nämnas i presentationerna.

Låt grupperna sammanställa sina svar genom att göra diagram eller räkna ut hur  
de tillfrågade svarat i procent.

Vilka tankar gav undersökningen? Skulle eleverna vilja arbeta vidare med 
 konsumtionsfrågan? På vilket sätt?

SYFTE
Att undersöka och lära sig mer om miljömärkta kläder och hur val av kläder 
 påverkar miljön.

ÖVNING 2/ GRÖNA JEANS – ATT PÅVERKA  
MILJÖN NÄR DU HANDLAR KLÄDER 
Material: Papper och penna och tillgång till internet

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

FÖRSLAG PÅ EN ARTIKEL 
OM HÅLLBART MODE 

HITTAR DU HÄR

https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
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Varje person i Sverige ger upphov till 467 kg hushållsavfall per år (2019). Hur tas 
dessa, och alla andra sopor, om hand? Det finns såklart regler och lagar för detta. 
Alla kommuner måste ha en avfallsplan som utgår från avfallstrappan enligt ett 
EUdirektiv. I denna övning får eleverna ta reda på hur skolans avfallshantering ser 
ut och också hur avfallshanteringen går till i er kommun.

Börja med att eleverna undersöker hur skolans avfallshantering ser ut. Finns det 
möjlighet till källsortering i varje klassrum? Källsorteras det biologiska avfallet i 
 personalrummet? Var hamnar matsvinnet från skolrestauragen? Vem ser till att 
 skolans avfall sorteras på rätt sätt?

Låt sedan eleverna jobba i grupper för att ta reda på mer om kommunens 
 avfallsplan och vilka som är ansvariga för den. Försök att ta reda på vilka ambitioner 
 kommunen har inför framtiden genom att intervjua personer som arbetar med avfall 
samt olika beslutsfattare. 

Be eleverna att formulera intervjufrågor, exempelvis:

• I vilka fraktioner sorteras soporna i kommunen?
• Hur hanteras de sorterade och de osorterade soporna i er kommun?
• På vilket sätt arbetar kommunen för att främja sopsortering och  

återvinning och minska mängden avfall?
• Vilka åtgärder gör kommunen för att minska matsvinnet? 

Diskutera svaren gemensamt och fundera på vad som skulle kunna förbättras.  Börja 
med att titta på skolans avfallshantering. Kan ni göra något för att den ska bli  bättre? 
Kanske behövs det fler sorteringsstationer eller mer information och  kunskap om 
varför vi behöver ta hand om vårt avfall. Hur der det ut med  kvarglömda kläder? 
Kanske kan ni anordna en loppis där ni säljer de kvarglömda kläderna. Finns det 
andra sätt ni hjälpa till för att förbättra skolans avfallshantering och minska avfallet?

SYFTE
Att undersöka och lära sig mer om hur avfallshanteringen i kommunen ser ut.

ÖVNING 3 / AVFALLSHANTERING I KOMMUNEN
Material: Internet för att söka information

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

Jämför era intervjusvar från föregående övning med en avfallsplan från en  annan 
kommun. Vilka likheter och skillnader finns? Tycker ni att  avfallshanteringen 
 fungerar bra eller dåligt i er kommun? Låt eleverna skriva en rapport eller en 
 debattartikel och publicera den på ett lämpligt sätt. Be också eleverna skriva i 
 artikeln vad de tycker om kommunens avfallsplan.

Fundera sedan på hur kommunens avfallshantering skulle se ut om den var optimal i era ögon. Vilka beslut måste 
tas och vad måste göras för att detta ska bli verklighet?

Skulle kommunen till exempel kunna ta vara på mer av allt som slängs så att någon annan kan ha nytta av det? 

I Eskilstuna har man startat en galleria i anslutning till återvinningscentralen där allt som säljs är återbrukat, 
 återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Skulle er kommun kunna starta ett sådant?

Nu är det dags att låta eleverna presentera sina visioner och idéer för relevanta  personer i kommunen.

JOBBA VIDARE  
INFÖR RÅDSLAGET

https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/
https://www.retuna.se/hem/
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MAT



48  
INFLUENCE THE FUTURE 

MAT 
INTRODUKTION OCH FAKTA

Jordens resurser är inte oändliga men om vi nyttjar dem klokt räcker de till alla 
människors väsentliga behov. I dag är dock vår konsumtion och fördelning av 
 jordens resurser ohållbar. Maten är en stor bit i hållbarhetspusslet och står för 
hela 25 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser globalt. Den här på verkan 
sker i alla delar av kedjan, från produktion tills dess att maten äts upp, eller rent 
av slängs. Livsmedel som produceras släpper ut växthusgaser till atmosfären bland 
annat  genom att jorden bearbetas, att produktionen använder fossil energi och 
att idisslande djur kan ge upphov till metangasutsläpp. Utsläpp av växthusgaser i 
 livsmedelskedjan kan dessutom handla om utsläpp orsakade av l  ivsmedels  f örädling, 
fossildrivna transporter till grossister och butiker och sist med inte minst hushållens 
användning av energi för att ta sig till affären, lagra och tillreda maten.  
I alla led i livsmedelskedjan orsakas alltså utsläpp av växthusgaser. 

Men det är inte bara klimatet som påverkas av våra matval, även den  biologiska 
mångfalden påverkas av på vilket sätt vi producerar vår mat. Vi människor är 
 beroende av naturen och dess gratistjänster, så kallade ekosystemtjänster. Det är de 
funktioner i naturen som på något sätt gynnar människan, som till exempel vild fisk, 
pollinerande insekter, vattenrening, naturliga skadedjursbekämpare och att bördig 
jord bildas. Växter, djur och mikroorganismer utför myriader av uppgifter som vi 
är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Många av dessa ekosystemtjänster 
är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik. Ekologiska fotavtryck och ekosystem
tjänster hänger samman. Därför är det väldigt viktigt var odlingen och produktionen 
av vår mat sker och på vilket sätt, så att den inte utarmar den biologiska mångfalden 
och bidrar till att arter utrotas.

För att kunna minska vår påverkan krävs det stora insatser inom många områden. 
Ett sätt att påverka är att vara en påläst konsument som ställer krav och efterfrågar 
mat som är producerad på ett hållbart sätt. Att ge tydliga signaler till producenter, 
odlare och förädlare är ett bra steg mot en hållbar livsmedelskedja.

För att verka för en hållbar utveckling på sikt krävs ett parallellt och samordnat 
 arbete kring miljö, etik, djuromsorg och social välfärd.

INGEN
HUNGER

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

MER OM  
MAT OCH JORDBRUK 

HITTAR DU HÄR

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/
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EKOLOGISKA FOTAVTRYCK: Måttet på den genomsnittliga produktiva 
yta som krävs för att klara människans konsumtion av förnybara resurser 
 under ett års tid – och ta hand om avfallet.

 Ekologiska fotavtryck

EKOLOGISK PRODUKTION: Det handlar om att producera livsmedel 
på ett långsiktigt och hållbart sätt – från jord till bord. För att göra det 
 behöver man använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett 
sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk produktion ska 
 också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens välmående. 
I  ekologisk odling är det bara ett fåtal växtskyddsmedel som får användas 
mot ogräs, sjukdomar och skadedjur. Odlaren får inte använda konst
gjorda  gödningsmedel, till exempel mineralgödsel som har producerats 
i  industriella processer. Den ekologiska djurhållningen strävar efter att 
 djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt.

 Jordbruksverket, ekologisk produktion

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Tjänster vi får ”gratis” av naturen som till  exempel 
vild fisk, pollinerande insekter, vattenrening, naturliga skade djurs
bekämpare och att bördig jord bildas. 

 Ekosystemtjänster och städer
 Naturens tjänster 

HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA: Ett initiativ med fokus på att öka  
omställningstakten till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel 
i  Sverige.

 Hållbar livsmedelskedja

VÄXTHUSGASER: Växthusgaserna i atmosfären gör att en del av värme
strålningen stannar kvar på jorden istället för att reflekteras ut i rymden. 
Vår viktigaste växthusgas är helt vanlig vattenånga, som står för det mesta 
av den naturliga effekten. Andra naturligt förekommande växthusgaser är 
koldioxid, metan och lustgas. Mänskliga aktiviteter ligger bakom utsläpp av 
både naturligt förekommande växthusgaser och ett stort antal konstgjorda 
gaser, exempelvis freoner.

 Klimat

BEGREPP

https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion#h-Sautmarkersigekologiskproduktion
https://www.wwf.se/hallbara-stader/one-planet-cities/ekosystemtjanster-och-stader/ekosystemtjanster-och-stader/
https://www.wwf.se/dokument/naturens-tjanster-en-handledning-for-grundskolan-om-ekosystemtjanster/
https://www.wwf.se/om-oss/aret-som-gatt/arsoversikt-2018/hallbar-livsmedelskedja/
https://www.wwf.se/klimat/
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ÖVNINGAR/ MAT
I det här kapitlet finns tre övningar kopplade till mat. 
Dessa är tips på vad du kan göra med dina elever för att öka 
 kunskapen och medvetenheten om  människans  påverkan 
på naturen och dess rikedom.  Efter den sista  övningen 
 hittar du tips på hur ni kan jobba  vidare inför rådslaget för 
att få eleverna delaktiga på olika sätt i  verkliga processer  
i er kommun. Nedan presenteras en kort sammanfattning 
av övningarna. 

Mina tankar kring mat – en värderingsövning
En övning som passar bra för att få igång elevernas egna tankar kring mat, klimat 
och miljö. Vad tycker jag egentligen? Kan användas som inledning på ett  arbete kring 
mat men också som ett sätt att reflektera under arbetets gång. Man kan  också göra 
den i början och i slutet av ett arbetsområde kring mat och låta eleverna  reflektera 
kring om de har ändrat åsikter på vägen. 

Ekologiska fotavtryck på tallriken 
En övning om hur stort ekologiskt fotavtryck olika maträtter eller råvaror har och 
om hur komplex denna fråga är. Hur vet man vad som är bra och dåligt?  Eleverna 
får fundera och diskutera kring olika saker som påverkar miljön och klimatet 
 kopplat till mat: Hur odlas ärtorna? Hur långt har maten transporterats? Vad är 
skillnaden på potatis och ris när det gäller klimatpåverkan? Hur ser produktionen 
av biffen ut? Vilka arbetsvillkor har bönderna? Är fisket hållbart? Och så vidare. 

Skolmat på hållbar väg
Här får eleverna undersöka skolmaten i den egna skolrestaurangen.   
Genom att ta reda på fakta, göra besök och intervjua personer som arbetar  
i  skolrestaurangen får de en bild av hur det ser ut i dag. Sedan ska de  
reflektera och kommunicera kring vad man skulle kunna göra för  
att förändra och förbättra. 

ÖVNING 1

ÖVNING 2

ÖVNING 3

FLER ÖVNINGAR  
OM MAT  
HITTAR DU HÄR

Om du väljer Mat som ett område att jobba med, bjud in   personalen 
på  skolrestaurangen, kommunens måltidsservice eller andra som 
 arbetar med mat för att berätta för eleverna om hur de arbetar. 
 Detta kan givetvis även göras på ett  digitalt möte. Kanske finns 
det  någon lantbrukare eller kock bland elevernas  vårdnadshavare. 
 Koppla  matfrågan till elevernas närmiljö och dagliga liv för att få ett 
autentiskt lärande som berör och engagerar.

https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=mat
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=mat
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Vad tycker jag egentligen? Vissa frågor har man kanske inte reflekterat över så 
mycket utan man gör som man alltid gjort eller man tycker som sin kompis. I  denna 
övning får eleverna ta ställning till och diskutera ett antal påståenden gällande 
mat och miljö. Det är viktigt att poängtera att det inte finns några rätt eller fel, det 
handlar om personliga åsikter och erfarenheter och man kan ändra sin åsikt under 
 övningens gång. 

Ställ stolar i en ring. Se till att det finns en stol mer än antalet elever. Eleverna sitter 
på stolarna i ringen. Läraren läser upp ett påstående. Den som håller med sitter kvar 
på sin stol, den som inte håller med reser sig upp och byter plats. Den som är osäker 
sitter kvar med armarna i kors. Den som leder övningen sitter i ringen på samma 
stol hela tiden. 

Efter varje påstående kan man fråga om det finns ett par elever som vill berätta 
 varför de valde som de gjorde. Viktigt är dock att detta är frivilligt. Fortsätt läsa upp 
påståenden ett efter ett. Lämna utrymme för reflektion och diskussion efter varje 
påstående. 

Förslag på påståenden:
Frågorna kräver eftertanke. Ge eleverna tid att tänka innan det är dags att byta 
 platser. Missa inte möjligheten att öppna upp för samtal i hela gruppen.

• Konsumenter har makt.
• Om du inte har råd med ekologisk Fairtradechoklad har du helt enkelt  

inte råd med choklad.
• Ekologiska, importerade grönsaker är bättre än konventionellt odlade  

och  närproducerade. 
• Maten är för billig.
• Det är lika viktigt att en gris har det bra som att en hund har det bra.
• Det borde inte gå att köpa färsk sparris i december.
• Vi svenskar äter för mycket kött.
• Det är bättre att svenska bönder producerar mat till oss som bor i Sverige  

än att utländska bönder gör det.
• Jag kan påverka klimatet genom den mat jag väljer.
• Alla har inte råd att köpa bra mat.
• Köttskatt vore ett bra styrmedel för att minska köttkonsumtionen.

SYFTE
Att få eleverna att fundera kring sina egna uppfattningar om  matfrågor 
samt att skapa samtal där elevernas kunskap och förmåga att 
 kommunicera kring matfrågor utvecklas.

ÖVNING 1 / MINA TANKAR KRING MAT  
– EN VÄRDERINGSÖVNING
Material: Stolar (en stol mer än antal elever)

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom
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Att veta vilken mat som ger stort eller litat ekologiskt fotavtryck är inte alltid lätt. 
Genom att fundera tillsammans och diskutera frågan ur flera perspektiv får eleverna 
en bild av komplexiteten samtidigt som tankar väcks och de får ökad kunskap om 
matens påverkan på miljö och klimat. 

Starta i helklass. Visa eleverna en bild av en middagstallrik. Vad finns på tallriken? 
Vilka resurser har gått åt från jord till bord? Är måltidens fotavtryck litet eller stort? 
Markera på den glidande skalan och motivera placeringen, se illustrationen.

SYFTE
Att tydliggöra ekologiska fotavtryck kopplat till vad vi äter.

ÖVNING 2 / EKOLOGISKA FOTAVTRYCK PÅ TALLRIKEN 
Material: Bilder på maträtter, enskilda råvaror etc. Något som kan 
 visualisera en skala, till exempel ett snöre.

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

STORT  
EKOLOGISKT  
FOTAVTRYCK

LITET  
EKOLOGISKT  
FOTAV TR YCK

Vad händer om skalan istället går från Ohälsosamt till Hälsosamt? 

Elevernas åsikter leder till intressanta  resonemang. Till slut enas kanske  klassen om 
att både räkor och biff gör maträttens fotavtryck väldigt stort.

Dela nu ut olika bilder som eleverna bearbetar på liknande sätt, men denna gång i par eller 
i grupper om tre.

Bilderna kan visa olika maträtter, enskilda råvaror eller kanske en restaurang, mataf
fär eller ett jordbruk eller ett risfält. Allt syns inte på bilderna. Det är gruppen som har 
tolknings företräde. Be eleverna placera sina bilder på passande plats utmed en linje på 
golvet eller med klädnypor på en lina. Några grupper får berätta vad som syns på bilden 
och motivera sin placering av bilden. Utmana deras tankar! 

• Vad gör att er maträtt eller annan bild får stort  
eller litet fotavtryck? 

• Vilka parametrar ska man ta hänsyn till? Transporter,  besprutning, arbetsvillkor, utsläpp, 
förpackningar och så vidare.

• Vad behöver förändras för att bilden ska få en placering mer åt  
vänster på linjen (ett mindre ekologiskt fotavtryck)? 

Med hjälp av WWFs digitala matkalkylator kan ni själva undersöka  
matens klimatpåverkan.  

Avrunda med samtal om vad begreppet ekologiska fot avtryck står för.

• Vilka parametrar ska man ta hänsyn till? Transporter, be sprutning,  
arbetsvillkor, utsläpp, förpackningar och så vidare.

• Vad behöver förändras för att bilden ska få en placering mer åt  
vänster på linjen  (ett mindre ekologiskt fotavtryck)? 

• Med hjälp av WWFs digitala matkalkylator kan ni själva  
undersöka matens klimatpåverkan. 

• Avrunda med samtal om vad begreppet  ekologiska fotavtryck står för.

BILDER FÖR UTSKRIFT  
FINNS LÄNGST BAK I  
RESURSBIBLIOTEKET

https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/matkalkylator/
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/matkalkylator/
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JOBBA VIDARE  
INFÖR RÅDSLAGET

Eleverna kommer genom att besöka er skolrestaurang och prata med personalen ta 
reda på hur er skola bidrar till minskad påverkan på klimat och miljö från skolans 
matkonsumtion. De får också fundera över hur man kan förändra och förbättra för 
att minska skolmatens miljö och klimatpåverkan?

Dela in eleverna i mindre grupper. Ge grupperna tid att ta reda på fakta om matens 
 påverkan på klimat och miljö innan de går vidare till nästa steg. Vad behöver de veta för 
att ställa relevanta frågor till restaurangpersonalen?

Det är även viktigt att eleverna får förbereda sina besök genom att fundera på vad de 
vill ta reda på. Varje grupp formulerar några frågor var beroende på vad de redan vet 
och vad de själva är intresserade av att veta mer om. 

Exempel på frågor kan vara:

• Hur mycket skolmat serveras det i vår skola per dag? 
• Hur stort är svinnet av mat som slängs av elever / slängs från köket?
• Vem bestämmer vilken mat som skolorna ska servera?
• På vilket sätt kan eleverna vara med och påverka vilken mat som serveras?
• Vad vet personalen på skolrestaurangen om matens ursprung?
• Vad gör personalen på skolrestaurangenför att minska skolmatens  

miljö och klimatpåverkan?

Hela klassen kan inte besöka skolrestaurangen samtidigt. Låt varje grupp prata med 
 restaurangpersonalen för att komma överens om en tid som passar både dem och 
eleverna. 

Efter besöket sammanställer eleverna vad de har fått reda på och vilka lärdomar 
de fått samt nya frågor och funderingar som dykt upp. Låt eleverna formulera 
handlings planer för hur de vill förbättra skolmåltiderna. Vad skulle behöva förändras 
för att få en mer hållbar skolmat på er skola? Finns det ett mat eller hållbarhetsråd 
på er  skola? Om inte kan det vara dags att starta ett där eleverna tillsammans med 
restaurang personalen kan hitta sätt att förändra och utveckla just er skolrestaurang 
till att bli mer hållbar.

SYFTE
Att utveckla, tillämpa och kommunicera kunskap om varors ursprung och olika 
maträtters påverkan på miljö och klimat.

ÖVNING 3 / SKOLMAT PÅ HÅLLBAR VÄG 
Material: Tillgång till internet

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

Nästa steg är att ta reda på hur det ser ut i er kommun, på andra skolor, i andra 
skolrestauranger. Bjud in måltidsservice till en dialog på skolan, alternativt till ett 
digitalt möte, och låt dem berätta om hur kommunen arbetar för att få en mer 
hållbar skolmat. 

Fundera över kommunens insatser. Gör de tillräckligt mycket? Skulle ni vilja att de gör mer och i så fall vad? På vilket 
sätt skulle ni kunna engagera er för att hjälpa kommunen?

Låt eleverna visionera över hur en hållbar skolrestaurang ser ut. Vilken mat serveras? Hur tillagas den? Var köps den 
in ifrån? Hur produceras den? Och så vidare. Vilka beslut måste tas och vad måste göras för att nå den visionen? Nu 
är det dags att låta eleverna presentera sina visioner och idéer för relevanta personer i kommunen. 



54  
INFLUENCE THE FUTURE 

 

SIDAN 5 Country Overshoot Day/ www.overshootday.org/about 

SIDAN 6  Stockholm Resilience Centre/ www.stockholmresilience.org 

 Living Planet Index/ livingplanetindex.org/home/index

SIDAN 7 Naturvårdsverket, Konventionen om biologisk mångfald/ www.naturvardsverket.se/cbd

 Svenska miljökvalitetsmålen/ www.sverigesmiljomal.se/miljomalen

SIDAN 9 Agenda 2030, mål 4/ www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-4-god-utbildning-alla

 Skolverket/ www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor

SIDAN 22 WWF Utbildning/ www.wwf.se/utbildning 

 WWF Sweden Youth/ www.wwf.se/wwfswedenyouth

SIDAN 23 Gävle/ www.detgodalivetigavle.se

 Sollentuna/ www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/miljo--och-klimatarbete/vart-sollentuna-2040

 Skolblogg Umeå/ www.imitten.se/projekt/hallbara-matvanor 

 Västerås/ 

 Our City 2030/ wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/youth_visions_and_solutions

SIDAN 25 Living Planet Report 2020, eng/ www.wwf.se/dokument/living-planet-report-2020-engelsk-fullversion

 WWF, stoppa utrotningen/ www.wwf.se/stoppa-utrotningen 

 Living Planet Report 2020, svensk sammanfattning/ https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/
lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf 

SIDAN 26 Naturvårdsverket, biologisk mångfald/ www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald 

 SLU, biologisk mångfald/ https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biolo-
gisk-mangfald/%20

 Naturhistoriska riksmuseet/ www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html 

 Naturvårdsverket, ekosystemtjänster/ www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster#:~:text=Ekosystemtj%C3%-
A4nster%20%C3%A4r%20alla%20produkter%20och,de%20tj%C3%A4nster%20som%20ekosystemen%20ger

 Naturvårdsverket, invasiva arter/ www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter 

 Living Planet Report 2020, eng/ www.wwf.se/dokument/living-planet-report-2020-engelsk-fullversion

 Living Planet Report 2020, svensk sammanfattning/ https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-
2020-svensk-vers-1.pdf

SIDAN 27 WWF, Uppgiftsbanken/ https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap 

LÄNKBIBLIOTEK

http://www.overshootday.org/about/
https://www.stockholmresilience.org
https://livingplanetindex.org/home/index
http://www.naturvardsverket.se/cbd
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-4-god-utbildning-alla/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor
https://www.wwf.se/utbildning/
http://www.wwf.se/wwfswedenyouth
http://detgodalivetigavle.se
https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/miljo--och-klimatarbete/vart-sollentuna-2040
https://www.imitten.se/projekt/hallbara-matvanor/
https://wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/youth_visions_and_solutions/
https://www.wwf.se/dokument/living-planet-report-2020-engelsk-fullversion/
https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/%20
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/%20
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html
http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster#:~:text=Ekosystemtj%C3%A4nster%20%C3%A4r%20alla%20produkter%20och,de%20tj%C3%A4nster%20som%20ekosystemen%20ger
http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster#:~:text=Ekosystemtj%C3%A4nster%20%C3%A4r%20alla%20produkter%20och,de%20tj%C3%A4nster%20som%20ekosystemen%20ger
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter
http://www.wwf.se/dokument/living-planet-report-2020-engelsk-fullversion
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap
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SIDAN 28 Living Planet Report 2020, svensk sammanfattning/ https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-
2020-svensk-vers-1.pdf

 WWF, ekologiska fotavtryck/ www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck 

SIDAN 31 Living Planet Report 2020, svensk sammanfattning/ https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/
lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf

SIDAN 34 WWF, klimat och energi/ https://www.wwf.se/klimat/ 

 Energimyndigheten/ www.energimyndigheten.se/fornybart 

 SMHI/ www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844 

SIDAN 35 WWF, Uppgiftsbanken/ www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko   

 www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=klimat

SIDAN 41 Naturvårdsverket, konsumtionsbaserade utsläpp/ www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/
Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser 

SIDAN 42 Naturvårdsverket, textilkonsumtion/ www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil 

 Naturvårdsverket matavfall/ https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/ 

 Naturvårdsverket, cirkulär ekonomi/ https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/
EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/

 WWF ekologiska fotavtryck/ www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck 

 SMHI/ www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten 

SIDAN 43 WWF, Uppgiftsbanken/ www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko&uppgiftsmalgrupp=ak-7-9 

SIDAN 45 WWF, artikel om hållbart mode/ www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor 

SIDAN 46 Avfallstrappan/ www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan

 Retuna Galleria/ www.retuna.se

SIDAN 49 WWF, ekologiska fotavtryck/ www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck

 Jordbruksverket/ www.jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion#h- 
Sautmarkersigekologiskproduktion 

 WWF, ekosystem och städer/ www.wwf.se/hallbara-stader/one-planet-cities/ekosystemtjanster-och-stader/ 
ekosystemtjanster-och-stader

 WWF, naturens tjänster/ www.wwf.se/dokument/naturens-tjanster-en-handledning-for-grundskolan-om-ekosystemtjanster

 WWF, hållbar livsmedelskedja/ www.wwf.se/om-oss/aret-som-gatt/arsoversikt-2018/hallbar-livsmedelskedja

 WWF klimat och energi/ www.wwf.se/klimat

SIDAN 50 WWF Uppgiftsbanken/ www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=mat 

SIDAN 52 WWF, matkalkylatorn/ www.wwf.se/mat-och-jordbruk/matkalkylator

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
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http://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
https://www.wwf.se/klimat/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844
http://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko
http://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=klimat
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
http://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten
http://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko&uppgiftsmalgrupp=ak-7-9
http://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor
http://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan
http://www.retuna.se/hem
http://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck
http://www.jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion#h-
Sautmarkersigekologiskproduktion
http://www.jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion#h-
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http://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=mat
http://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/matkalkylator
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ÖVNING/ EN LEVANDE PLANET

OIL
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ÖVNING/ KONSUMTIONSHIERARKI

KÖPA  
NYTT

KÖPA BEGAGNAT

GÖRA SJÄLV

BYT MED NÅGON

LÅNA AV VARANDRA

LAGA SAKER

VÅRDA DET DU HAR

ANVÄND DET DU HAR
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ÖVNING/ EKOLOGISKA FOTAVTRYCK PÅ TALLRIKEN
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ÖVNING/ EKOLOGISKA FOTAVTRYCK PÅ TALLRIKEN
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wwf.se

Detta inspirationsmaterial för högstadiet och gymnasieskolan ges ut av 
Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. Telefon 08-624 74 00.  
info@wwf.se, Plusgiro 90 1974-6,Bankgiro 901-9746

PRODUKTION: BRANDLINE [JAN 2021]

VI ARBETAR FÖR  
ATT BEVARA NATUREN OCH  

BEKÄMPA DE STÖRSTA HOTEN  
MOT LIVETS MÅNGFALD  

PÅ JORDEN


