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KLIMAT OCH ENERGI
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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 1900-talet 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. G8-länderna (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 3-5 
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



38  
INFLUENCE THE FUTURE 

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
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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


