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Samling av undervisningsmaterial för Climate Literacy 

 
 

Förord 
 

Samlingen av undervisningsmaterial för Climate Literacy utnyttjar de Climate Literacy-moduler som  

finns tillgängliga på projektets e-lärandeplattform (www.climate-literacy.eu). De tillhandahåller förslag för 

grundskole- och gymnasielärare och samt lärare inom yrkes- eller vuxenutbildning hur de på ett horisontellt 

vis kan introducera klimatämnen i sin ordinarie undervisning. 

 

Sammanlagt omfattar denna samling 60 aktiviteter, allt från korta och enkla övningar till längre och mer 

omfattande projekt. Den omfattar även ett relativt stort antal läroämnen, eftersom vi anser att 

klimatkunskaper inte bör begränsas till naturvetenskapliga ämnen, då dessa kunskaper även omfattar 

sociala, psykologiska och kulturella aspekter. 

 

Framför allt bör dessa aktiviteter uppmuntra lärare att bli kreativa och introducera miljöaspekter i sin dagliga 

undervisning, och då i synnerhet aspekter rörande våra möjligheter som medborgare att mildra effekterna 

av klimatförändringar. Till syvende och sist har vi ju bara denna planet. Jorden. Vi måste utbilda 

klimatkunniga människor som tar saken i egna händer. 

  

http://www.climate-literacy.eu/
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Samling av undervisningsmaterial för Climate Literacy 

 

Inledning 
 

Vi har samlat ihop aktiviteterna utifrån fem typer: 

 diskussion 

 övning 

 experiment 

 projekt 

 annat 

 

Då läroämnena skiljer sig åt som en följd av de olika skolsystemen i Europa är följande tabeller begränsade 

till de vanligaste läroämnena: 

 SAM  samhällsvetenskap 

 GEO  geografi 

 SPR  främmande språk (främst engelska) 

 HIS historia 

 PSY psykologi 

 MAT  matematik 

 EKO  ekonomi 

 BIO  biologi 

 KEM  kemi 

 FYS  fysik 

 KON  konstutbildning 

 

Beskrivningen av aktiviteterna innehåller även förslag på tidsåtgång: 

 kort (<15 minuter) 

 medel (15–45 minuter) 

 lång (> 45 minuter) 

 utspritt över en längre tid 

 

Dessutom anges den föreslagna gruppstorleken: 

 individ 

 liten grupp 

 stor grupp 

 

Efter beskrivningen av aktiviteten anges det material som behövs. Om möjligt ger vi även tips för lärare. 

Slutligen anger vi källorna för aktiviteten samt ytterligare länkar. 
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Samling av undervisningsmaterial för Climate Literacy 

 
Typ av aktivitet: Diskussion 

 

Aktivitetstitel Modul Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Sida 

Planetförvaltning 1 SOC GEO     PSY     BIO       6 

Hur man minskar 
befolkningstillväxten 2 SOC GEO SPR HIS               7 

Den ekologiska skuldens dag 2 SOC GEO     PSY     BIO       9 

Globetrotter 3 SOC GEO                   10 

Vårt hus 4 SOC                 FYS   11 

Standby 5           MAT           12 

Göra affischer 6     SPR                 13 

Matavfall 6           MAT   BIO       14 

Minska ditt ekologiska fotavtryck 7 SOC                     15 

Klimatkrig 8 SOC GEO   HIS               17 

 

 

Typ av aktivitet: Övning 

 

Aktivitetstitel Modul Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Sida 

Hitta meningen 1     SPR                 18 

Energi och världens befolkning 1           MAT           19 

Hitta ditt ekologiska fotavtryck 2     SPR                 20 

Ditt fotavtryck 2 SOC GEO SPR                 21 

Förnybar energi  2           MAT           22 

Ett korsord för vägkorsningen 3     SPR                 23 

Bilkörning producerar CO2 3           MAT           24 

Ritning för hållbarhet 4     SPR                 26 

Hållbar rörlighet 4           MAT           27 

CO2-utsläpp i hushållet 4           MAT           28 

Solfångare 4                   FYS   29 

Energieffektivitet i hushållet 5           MAT           30 

Förebyggande och utbildning 
gällande matavfall 6               BIO       32 

Skriv en petition 8     SPR                 33 

 

 

Typ av aktivitet: Annat 

 

Aktivitetstitel Modul Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Sida 

Rinnande vattenkran (fallstudie) 4 SOC                     34 

Quiz passivhus (quiz) 4                   FYS   36 

Pubquiz elektricitet (quiz) 5     SPR                 38 

Hur kan jag spendera mindre 
(rollspel) 7 SOC   SPR                 39 
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Samling av undervisningsmaterial för Climate Literacy 

 
Typ av aktivitet: Experiment 

 

Aktivitetstitel Modul Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Sida 

Smältande is 1                 KEM FYS   41 

Växthuseffektmodell 1                   FYS   43 

Sura hav 2                 KEM     44 

Hur produceras dricksvatten? 2               BIO  KEM     46 

Solgrill 3                   FYS   48 

Koldioxid vid förbränning 3                 KEM     50 

Kraften i jordnötter 4               BIO       52 

Uppmätt och upplevd temperatur 4                   FYS   54 

Glödlampor och värme 5                   FYS   55 

Effektiviteten i glödlampor 5           MAT       FYS   57 

Mindre energi för att koka vatten 5           MAT       FYS   60 

Albedo 6                   FYS   61 

Bioetanol 7                 KEM     63 

Sortering före återvinning 7                 KEM     65 

 

 

Typ av aktivitet: Projekt 

 

Aktivitetstitel Modul Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Ämne Sida 

Hitta svar 1 SOC GEO SPR                 67 

Utveckla gröna rörlighetslösningar  1 SOC   SPR       EKO         68 

Vad kommer klimatförändringarna 
att leda till 1 SOC GEO SPR                 69 

Observerade effekter av 
klimatförändringar 1   GEO SPR HIS               71 

Uppskattning av ekologiska 
fotavtryck 2     SPR     MAT           73 

Cykla i samhället 3 SOC GEO SPR                 75 

Motivera föräldrar till ett hållbart hem 4 SOC    SPR   PSY MAT           77 

Energiförbrukning 4     SPR     MAT           79 

Skoltidning och skolradio 5     SPR               KON 81 

Skola med noll avfall  6 SOC             BIO       82 

Fördelar med lokala produkter 6 SOC         MAT   BIO       83 

Frukt och grönsakers resa 6   GEO       MAT   BIO       84 

Ett besök på den lokala 
stormarknaden 7     SPR                 86 

Shoppingvanor 7 SOC                     87 

Mer shopping 7 SOC       PSY   EKO         88 

Ren luft 8 SOC GEO                   89 

Skolstyrelse för klimatförändringar 8 SOC GEO SPR HIS PSY MAT EKO BIO KEM FYS KON 90 

Skolkampanj 8 SOC         MAT           92 
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Planetförvaltning 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Biologi 
Samhällsvetenskap 
Psykologi 
Geografi 
Naturvetenskap 

Beskrivning:  
 
Slutför den första modulen i Climate Literacy. Dela in gruppen i par. Diskutera klimatförändringarnas ursprung 
samt vilka delar av vårt samhälle som baserar sig på olja samt andra aktiviteter som leder till ökande nivåer av 
klimatgaser i atmosfären. Hur skulle planeten se ut idag om vi aldrig hade börjat basera vårt energisystem på 
fossilt bränsle? Hur tror du att det skulle ha påverkat jordens ekonomi och levnadsstandard? Hur hade det sett ut 
om vi hade börjat minska oljans betydelse i energisystemet på 1960-talet när diskussionen om klimatgaser var ny? 
 
Människor är inte de enda varelser som lever på denna planet. Djur, växter och mikroskopiska organismer har bott 
här längre än vad vi har. Har människor någon rätt att ändra förutsättningarna för vår planets framtid, för oss 
själva och för alla andra levande varelser? Vilka är argumenten för eller emot? 
 
Varför ska vi försöka stoppa den globala uppvärmningen? Kan vi inte bara anpassa oss till de nya 
omständigheterna i stället? 
 
Skriv ned dina tankar och diskutera resultaten i hela gruppen.  
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor.  
 
 

Tips för lärare: 
Låt eleverna fylla tavlan med sina tankar kring detta för att illustrera komplexiteten i frågan.   
 
 
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Minskad 
befolkningsökning? 

 
Modul: 2 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat   
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 
⃝ liten grupp 
stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Sociologi 
Geografi 
Historia 
Språk  

Beskrivning:  
 
Föraktivitet: förberedelse inför diskussionen för eller emot 
 
Eleverna går igenom modulen om ekologiska fotavtryck och de konsekvenser man kan förvänta sig som en följd av 
klimatförändringar.  
 
Del 1: I bild 11 i avsnitt 3 om ekologiskt fotavtryck föreslås en minskning av befolkningsökningen som en lösning. 
Elevernas uppgift är att bilda sig en uppfattning för eller emot denna föreslagna lösning. Klassen delas in i två 
grupper. Den första gruppen består av elever som stödjer denna idé. Deras uppgift är att förbereda argument 
varför denna idé är den bästa möjliga lösningen samt konkreta förslag för hur länder kan hantera detta mål. Den 
andra gruppen består av elever som förkastar denna idé. Deras uppgift är att förbereda argument varför denna 
idé är bristfällig samt föreslå bättre alternativ. 
 
Del 2: Varje grupp får frågor som kommer att vara en del av diskussionen och får 15–20 minuter på sig att 
förbereda sig. Den första uppgiften för varje grupp är att fördela roller och uppgifter. Hälften av gruppen kommer 
att leta rätt på data och information med vilka de skapar sina argument. Den andra halvan kommer att vara talare 
och presentera argumenten i en diskussion. Om eleverna inte kan komma överens fördelas rollerna utifrån 
lottdragning eller av läraren som vet vilken typ av uppgift som kommer att vara lämplig för vissa elever. 
 
Huvuddel: diskussion för eller emot 
 
Läraren har rollen av moderator i debatten. I inledningen presenterar hen ämnet och introducerar områden som 
kommer att tas upp i debatten. Sedan introducerar hen talarna på båda sidor och formulerar frågorna. Grupper 
kan sitta var för sig. Talarna kan stå mellan sina inlägg eller ge en presentation bakom ett retoriskt bord. Varje 
talare har en tidsbegränsning gällande sin presentation av gruppens argument. 
Diskussionen bör pågå i 20–30 minuter. 

 
 
Sista delen: komma fram till slutsatser och samt utvärdering av aktiviteten 
 
Del 1: Fokus i den sista frågan är på slutsatser. En möjlig väg är att begränsa tiden för varje talare, exempelvis en 
minut. Debattens moderator kommer till en allmän slutsats med en kort sammanfattning av hela debatten. 
 
Del 2: Läraren delar ut en utvärderingsenkät om vad eleverna tycker om sin nya studieupplevelse. 
 
 



8 
 

Nyckelaktiviteter: 
 

- lära sig hur man använder olika webbläsarfilter 
- lära sig hur man söker efter trovärdig information 
- förberedelse av argument och motargument 
- förberedelse av repliker 
- färdigheter i att tala offentligt 

 

Material som behövs:  
Datorer, mobiltelefoner, Wi-Fi, projektor, lista, märkpennor, utvärderingsformulär 

Tips för lärare: 
Det är bra om du underbygger din förklaring i föraktivitetsdelen med hjälp av diagram, tabeller och exempel från 
modulen eller andra källor. 
Om eleverna inte kan komma överens fördelas rollerna med hjälp av lottdragning. Det är tillåtet att en grupp har 
fler medlemmar än den andra. Om det inträffar att en grupp inte har några medlemmar kan läraren försöka bjuda 
in elever som ännu inte har valt grupp. Om ingen vill delta i en grupp står läraren för den motsatta ståndpunkten. 
Debattmoderatorn måste använda sig av frågor som möjliggör en presentation av olika åsikter och argument. Det 
är viktigt att hen varnar talare när de går över tiden, när de blir oförskämda eller diskriminerar eller när de 
försöker lämna ämnet. 
Utvärderingsformulären är nödvändiga eftersom vissa av eleverna kommer att identifiera sig med sina positioner 
och roller starkare än andra och kommer att behöva en distraktion i detta hänseende. Utvärderingen kan även 
hjälpa eleverna att undvika konflikter efter debatten. 
 

Källa: Institute Integra 
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Den ekologiska 
skuldens dag 

 
Modul: 2 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

 
Avsnitt: 3 

 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Samhällsvetenskap 
Naturvetenskap 
Biologi 
Geografi 

Beskrivning:  
 
Dela in gruppen i mindre grupper om 3–4 elever. Diskutera politiken vad gäller klimatförändringar – vilka länder 
diskuteras mest i media? Varför? 
 
Den ekologiska skuldens dag är ett sätt att visa att vi för närvarande använder mer resurser från jorden än vad den 
kan återskapa. Varje år infaller denna dag tidigare på grund av en ökad resursanvändning. Hur länge tror du att 
detta kommer att vara möjligt?  
 
Hur kan vi förklara den ekologiska skuldens dag för våra föräldrar, grannar och så vidare på ett sätt som faktiskt 
leder till handling? Titta på kartorna i avsnitt 3, sida 8. Ser du något samband mellan ekologiskt fotavtryck och 
ekologisk reserv? Vad tror du att detta samband beror på? 
 
Skriv ned 5–10 omedelbara åtgärder som måste vidtas för att återfå en balans mellan användningen av sådant 
som produceras på planeten och återbildningen av förnybara resurser.  
 
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor.  
 
 

Tips för lärare: 
Låt eleverna engagera sina vänner och familjer i de omedelbara åtgärderna att balansera resursanvändningen.    
 
 
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Globetrotter 

 
Modul: 3 (Transporter) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Samhällsvetenskap 
Geografi 
Turism 

Beskrivning:  
 
Att resa, utforska nya platser och träffa människor från andra kulturer är för många ett populärt sätt att spendera 
både tid och pengar. Men är denna hobby, att resa för att det är kul, ett hållbart val i livet? Vilka val kan vi göra för 
att minska påverkan på miljön när vi reser? Transportmedel, destination, reslängd – kan vi göra en skillnad genom 
att planera vår resa utifrån en annan synvinkel? 
 
Är det möjligt att försöka övertyga folk att sluta resa eller bara resa i området där de bor, att minska mängden 
klimatgaser från transporter? Är det bra att uppmuntra ekoturism som trots allt leder till mer resande?  
 
Finns det en risk i att besegra fattigdomen då detta kan leda till mer resande och användning av fossila bränslen 
för transporter? Kan vi göra något för att undvika detta?  
 
När vi reser ändrar vi ofta på våra levnads- och matvanor. Glömmer vi bort våra goda vanor gällande exempelvis 
återvinning när vi är på semester? Vad gör vi åt det? 
 
Gör upp planer för en långhelg och för en längre semester som har en låg inverkan på miljön, men som du 
fortfarande tycker är intressanta och prisvärda.  
 
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor.  
 
 

Tips för lärare: 
Använd tidningar från lokala resebyråer och information om lokala turistattraktioner för att inspirera till ett 
hållbart resande.  
 
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Vårt hus 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

 
Avsnitt: 2 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Samhällsvetenskap 
Fysik 

Beskrivning:  
 
Moderna hus har ofta bättre isolering och värmesystem än äldre hus. Gamla hus kan renoveras med ny isolering 
och värmesystemet kan uppgraderas till ett modernt system som inte använder fossila bränslen. Emellertid kräver 
produktionen av nya byggnadsmaterial både material och energi. När är det bättre att renovera ett gammalt hus 
än att riva det och istället bygga ett nytt?  
 
Gör en lista över vinsterna med att uppgradera till en modern energikälla som inte använder fossila bränslen. Vad 
tror du kommer att väga högst när det gäller att uppgradera äldre hus?  
 
Tror du att lagstiftning skulle kunna bli en drivkraft för energieffektiva renoveringar? I sådana fall, skriv ned en 
enkel lag med de principer du tycker är allra viktigast. Finns det några undantag för byggnader som kräver en stor 
mängd energi?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor.  
 
 

Tips för lärare: 
Låt om möjligt eleven ta en promenad runt skolbyggnaden och gissa hur gammal den är. Kanske består byggnaden 
av många olika delar med olika ålder. Diskutera vilka delar som skulle kunna renoveras för att förbättra 
energieffektiviteten i byggnaden.  
 
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Standby 

 
Modul: 5 (Hushållsenergi) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 
⃝ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämne: 
Matematik 

Beskrivning:  
 
Leta rätt på fem produkter i ditt hem som är möjliga att sätta i standbyläge. Hur skiljer sig energiförbrukningen åt 
när de är på och när de är i standbyläge? Denna information återfinns ofta på produkten eller i 
användarmanualen.  
 
Hur mycket energi går till spillo om dessa produkter är i standbyläge under ett helt år? Hur kan du presentera 
mängden kWh på ett annat sätt? Timmar som en 10W LED-lampa kan vara tänd? Kilometer med en elbil? Något 
annat sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor, miniräknare, fem produkter med användarmanualer.   
 
 

Tips för lärare: 
Använd om möjligt en energimätare för att mäta energiförbrukningen. 
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Göra affischer 

 
Modul: 6 (Mat och avfall) 
 

 
Avsnitt: 1–3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämne: 
Språk 

Beskrivning:  
 
Denna övning inbjuder läraren att använda sig av ämnet matavfall som grund för en språkrelaterad aktivitet med 
eleverna.  
 
Eleverna delas in i grupper. Varje grupp ges en bild som visar ett exempel på matslöseri (exempelvis ett 
restaurangbord med kvarlämnade halvfulla tallrikar). Läraren ber sedan eleverna att diskutera dessa bilder i grupp 
på det språk som lärs ut. De uppmanas sedan att komma på idéer om hur man kan minimera denna 
matslöserivana. De uppmanas vidare att göra en affisch som presenterar dessa idéer. Denna affisch är avsedd att 
sättas upp på en relevant plats där detta matslöseri äger rum (restauranger, kök osv.). Varje grupps affisch, skriven 
på det språk som lärs ut, presenteras för resten av klassen. 
 
 
 
 
 
 
 

Material som behövs: 

 Bilder på matslöserivanor 

 A1- eller A2-papper för affischerna 

 Lim 

 Tidningar för kollage 

 Sax 

 Färgpennor och markeringspennor 

Tips för lärare: 
 
Det är viktigt att läraren har koll på matslöseri och dess konsekvenser innan aktiviteten äger rum.  
 

Källa: CARDET 
 
Läraren kan gå igenom modulen ”Matavfall” (6) som hör till projektet Climate Literacy för att få den 
bakgrundsinformation och de bilder som kommer att användas i aktiviteten. 
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Matavfall 

 
Modul: 6 (Mat och avfall) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Biologi 
Naturvetenskap 
Matematik 

Beskrivning:  
 
Ta reda på vad som händer med matavfall i skolans kafeteria eller matsal. Separeras matavfall från annat avfall? 
Återvinns det på något sätt?  
 
Mät den mängd mat som går förlorad varje dag under en vecka genom att väga sopsäckarna. Ta upp frågan om 
matavfall och informera dina klasskamrater om att inte ta mer mat än nödvändigt. Om det finns möjlighet att byta 
till mindre tallrikar i matsalen kommer detta att förbättra dina resultat. Mät skillnaden i matavfall före och efter 
kampanjen genom att väga matavfallet under ytterligare en vecka.  
 
Ungefär hur mycket koldioxidutsläpp kunde du att spara genom denna övning? Om du kunde fortsätta med denna 
kampanj, hur mycket skulle du då ha sparat under ett år? Hur kan du presentera mängden CO2 på ett annat sätt? 
Kilometer med en bil som går på diesel? Minuter i duschen? Kilometer med ett flygplan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor, cafeteria eller restaurang, sopsäckar, våg.  
 
 

Tips för lärare: 
Prata med personalen i cafeterian och välj två veckor för mätning där matsedeln inte skiljer sig så mycket.  
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Minska ditt 
ekologiska fotavtryck 

 
Modul: 7 (Shopping) 
 

 
Avsnitt: 1–3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen:  
Samhällsvetenskap 
 

Beskrivning:  
 
I ett ordsökningspussel uppmanas eleverna identifiera 12 termer som hänger ihop med positiva och negativa 
konsekvenser relaterade till de produktionsnivåer som kommer från konsumtionsmodellen i vårt samhälle samt 
diskutera vilka åtgärder man kan göra för att ta hand om och städa upp vår jord.  
 
 

D H D J L I F V A V C U U T S L Ä P P S 
S C S J N G R Ö N E K O N O M I K C A C 
A S W P S C J N E C X A E J V V A W J B 
V U A H Å L L B A R H E T O N C A U F V 
F V T F V S W X E V J R O A J R V A D B 
C F Ö R N Y B A R E N E R G I S C E S Y 
E E R D S R S D H O L P K H S O A U B E 
O C P C S A T F I I M G A T O P K A H T 
P A O B C P E V D D F D A H D B S F B R 
K X L A N O D A A N D M A S S E P J F D 
H V Ö V E R S V Ä M N I N G A R P A V N 
M J U F F K A G E S N V S Y K G S V S I 
E B T A S A C A I K F A T D S F V T J B 
G O I L H N E S J U K D O M M A R H B X 
I C O L S E M E R I S M U H R T C C W D 
O V N F D R J R C Y J V D I F U I R S C 
O R D V D H S D V S H E V S D C S F A V 
K L I M A T F L Y K T I N G S R L M Z T 
M R T I K G L O B A L W A R M I N G K U 
P Q S U L O B S O L E S C E N C E P O N 

 
 
När ordsökningspusslet är löst (15–20 minuter) delas eleverna in i grupper om 2–3 personer som får varsitt ord. De 
uppmanas söka efter information om dessa termer samt förklara för resten av klassen hur de är kopplade till 
hållbar/icke-hållbar konsumtion i dagens samhälle. 
 

Material som behövs: 

 Pennor 

 Papper 
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 Datorer för sökningar på nätet 
 

Tips för lärare: 
Det är lämpligt att utvidga diskussionerna i den sista delen av övningen genom att ställa frågor till eleverna som 
får dem att reagera och provocera fram en reaktion för att därmed förstärka vad de har lärt sig. Detta kommer att 
kräva att läraren i förväg förbereder information om verkliga fall relaterade till termerna i pusslet. 

Källa: Sarga 
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Klimatkrig  

 
Modul: 8 (Främja grundläggande 
klimatkunskaper) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Historia 
Sociologi 
Geografi 

 
Klimatet har påverkat människors liv och civilisationer ända sedan mänskligheten uppstod fram till idag. Dessa 
historiska konsekvenser av klimatförändringar kan förbättra människors liv och få samhällen att blomstra eller så 
kan de ha en avgörande roll i samhällens kollaps. 

Klimatförändringar har historiskt sett kopplats samman med civilisationers, städers och dynastiers kollaps. 
Framträdande exempel på detta är bland annat mayakulturen och antikens Egypten. Andra mindre samhällen, så 
som vikingarnas bosättningar på Grönland, har också drabbats av kollaps där klimatförändringar sägs ha varit en 
bidragande faktor. 

Som en följd av skogsskövling och jordbruk har vissa forskare föreslagit en mänsklig beståndsdel i vissa historiska 
klimatförändringar. Bränder som startats av människor har sagts spela en roll i omvandlingen av en stor del av 
Australien från gräsmark till öken. 

Gruppen diskuterar andra uppenbara exempel på påverkan som kommer från mänskliga aktiviteter och som har 
lett till förändringar i landskapet och klimatet (exempelvis romarnas skogsavverkning i Nordafrika). Mer nutida 
exempel kan vara surt regn på 1980-talet eller den torka som var en viktig orsak bakom inbördeskriget i Syrien. 

 

 

Material som behövs:  

 

Tips för lärare: 

 

Källa: WIN 
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Hitta meningen 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Språk 

 
Denna övning inbjuder läraren att använda sig av ämnet klimatförändringar som grund för en språkrelaterad 
aktivitet med eleverna. 
 
Övningen innefattar att läraren samlar in artiklar om klimatförändringar på det språk som undervisas i klassen. Dessa 
artiklar kan komma från dagstidningar, tidskrifter eller källor på nätet, så länge som de tillhandahåller trovärdig 
information. Läraren måste leta rätt på och förberedda urklippen innan aktiviteten påbörjas. Läraren måste klippa 
ut rubrikerna på artiklarna så att eleven inte vet vilken titel som hör till vilken artikel. Eleverna i klassen ges en artikel 
var (eller i grupper) och ombeds läsa upp den. De ombeds sedan att matcha artikeln med rätt rubrik. När alla elever 
har valt sin rubrik ska de presentera artikeln och den valda rubriken inför klassen samt peka ut de ord i rubriken de 
fann mest användbara när de skulle matcha ihop den med rätt artikel.  
 
I nästa aktivitet ges eleverna rubriker (dessa kan vara rubriker som hör till en verklig artikel) på det språk som lärs 
ut i klassen. De ombeds sedan skriva en kort historia som passar ihop med rubriken. De kan använda information 
från de artiklar som användes i den föregående aktiviteten. Artiklarna läses sedan upp i klassen och man kan hålla 
en diskussion om denna fråga (på det språk som lärs ut).  

Material som behövs: 

 Tidnings- eller tidskrifturklipp som tar upp klimatförändringar, där titlarna är utklippta separat (läraren gör 
detta innan aktiviteten). Antalet artiklar beror på antalet elever. 

 En uppsättning rubriker om klimatförändringar (dessa kan vara påhittade och behöver inte höra till en 
verklig artikel) som har förberetts av läraren för att ge till eleverna. Antalet rubriker beror på antalet 
elever.  

 Papper och pennor 
Tips för lärare: 
 
Det är viktigt att läraren är förberedd genom att faktiskt läsa artiklarna denne hittar inför denna aktivitet för att 
veta vad de handlar om. Detta kommer att göra det lättare för läraren att genomföra aktiviteten och diskussionen. 
Källor för dessa artiklar kan vara vetenskapliga tidskrifter (exempelvis New Scientist, National Geographics), lokala 
eller internationella dagstidningar, källor online för information om klimatförändringar (exempelvis IPCC) osv.  
 

Källa: CARDET, 
http://www.educationworld.com/a_lesson/Ten-Great-Activities-Teaching-With-the-Newspaper.shtml 
 

 

http://www.educationworld.com/a_lesson/Ten-Great-Activities-Teaching-With-the-Newspaper.shtml
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Energi och världens 
befolkning 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

 ✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: quiz_________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

 ✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Matematik 

1. Beräkna den procentandel av världens befolkning som bor i regionen. Ange andelen i tabellen. 
2. Anta att din klass motsvarar hela världens befolkning. Beräkna antalet elever i din klass som motsvarar 
respektive befolkning i de enskilda regionerna. Ange dessa antal i kolumnen ”elever i ditt klassrum”. 
3. Dela in klassen i grupper som motsvarar de olika regionerna. 
4. Anta att stolarna i din klass motsvarar den globala energiförbrukningen. Beräkna den procentandel av världens 
totala energiförbrukning som kan hänföras till de olika regionerna. Hur många stolar motsvarar dessa andelar? 
Ange sifforna i tabellen. 
5. Fördela stolarna i enlighet med resultaten från beräkningarna i de olika grupperna. 
6. Alla representanter för världens respektive regioner förflyttar sig till de stolar som ges till deras grupp. Kan alla 
sitta ned? 
7. Utvärdera resultatet – motsvarar energiförbrukningen befolkningen? 
 

Region Befolkning i 
miljoner 

% av världens 
befolkning 

Elever i ditt 
klassrum 

Energiförbrukning i 
miljarder enheter 
kol 

Stolar i ditt 
klassrum 

Europa inkl. 
Ryssland 

742   4,18  

Nord- och 
Centralamerika 

362   3,89  

Latinamerika och 
Karibien 

610   0,95  

Mellanöstern inkl. 
Iran 

313   1,09  

Afrika 1084   0,58  

Asien och 
Oceanien 

3979   7,13  

 7080   17,82  
 

Material som behövs: 
 

Tips för lärare: 
 

Källa: WIN, Tabell: BP Statistical Review of World Energy June 2013; Övning: anpassad från Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  
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Hitta ditt ekologiska 
fotavtryck 

 
Modul: 2 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

 
Avsnitt: 2 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Språk 

Beskrivning:  
 
Denna övning inbjuder läraren att använda sig av ”frågeformuläret” ekologiskt fotavtryck som grund för en 
språkrelaterad aktivitet med eleverna.   
 
Eleverna ges ett antal frågor skrivna på det språk som lärs ut i klassen. Dessa frågor, i form av en flervalsenkät, ber 
eleverna att berätta om sina dagliga vanor och aktiviteter. Dessa frågor kan redigeras för att vara bättre lämpade 
för den klass som ska besvara dem. Frågorna kan behandla vattenanvändning, matvanor, transport, bostad och 
andra relevanta kategorier.  
 
Genom att svara på frågeformuläret kommer eleverna att kunna beräkna sina ekologiska fotavtryck på det språk 
som lärs ut. Efter beräkningen av resultaten kan klassen rangordnas enligt ekologiskt fotavtryck (exempelvis från 
klimatsuperhjälte, klimathjälte, klimatskojare och klimatskurk) och eleverna kan delas in i par där den ena har ett 
litet och den andra har ett stort ekologiskt fotavtryck. Dessa par kan diskutera vanor och livsstil samt hur dessa kan 
anpassas för att ta hänsyn till klimatförändringar och effekterna av våra aktiviteter. Slutsatserna kan presenteras i 
klassen (på det språk som lärs ut). 
 

Material som behövs: 

 Ett frågeformulär om ekologiskt fotavtryck översatt till det språk som lärs ut i klassen (antalet formulär 
beror på antalet elever). 

 Pennor 
 

Tips för lärare: 
 
Det är viktigt att läraren är förberedd genom att faktiskt känna till frågorna samt veta vad ekologiska fotavtryck är 
för något, för att därmed ha en bakgrund i ämnet när detta diskuteras med eleverna. Det är också bra om läraren 
tar testet själv så att hen har en uppfattning om sitt egna ekologiska fotavtryck innan hen ber eleverna att beräkna 
sina avtryck. 
 

Källa: CARDET. En bra källa för ett frågeformulär om ekologiskt fotavtryck: 
https://www3.epa.gov/airnow/workshop_teachers/calculating_carbon_footprint.pdf 
 
 

 
 

 

 

https://www3.epa.gov/airnow/workshop_teachers/calculating_carbon_footprint.pdf
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Ditt fotavtryck 

 
Modul: 3 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen:  
Samhällsvetenskap 
Geografi 
Språk 

Beskrivning:  
 
I denna övning ombeds eleverna utarbeta ett frågeformulär i små grupper. Detta formulär ska innehålla åtta frågor 
relaterade till beräkningen av ekologiska fotavtryck för olika kategorier och nivåer (produkt, aktivitet, individuellt, 
geografisk region och jorden): fiskevatten, odlingsmark, betesmark, skogsmark, bebyggd mark (infrastruktur) och 
kol (fånga upp CO2).  
 
Grupperna ska sedan byta dessa frågeformulär med varandra samt besvara dem. 
 
Det bör ta omkring 30 minuter att ställa samman frågeformuläret. Däremot kan det ta längre tid att besvara dem 
beroende på de diskussioner som uppstår när man arbetar med formulären. Emellertid bör varje grupp presentera 
två av de frågor som ingår i frågeformuläret och besvara dem högt inför klassen samt förklara vilket de tror är det 
rätta svaret och varför. Detta kan leda till öppna diskussioner när det blir nödvändigt, vilka leds på ett lämpligt sätt 
av läraren. 
 
Det rekommenderas att läraren delar upp klassen i mindre grupper (3–5 elever) och ger dem olika regioner i Europa 
som skiljer sig åt vad gäller klimat. 
 

Material och förutsättningar som behövs: 

 Datorer för sökningar på nätet efter information 

 Tid för hemläxor 
 

Tips för lärare: En djupare insikt om vad koldioxidavtryck är och vad de kan användas till bör presenteras för 
eleverna som en grund för denna aktivitet.  
 
 

Källa: SARGA 
http://footprint.wwf.org.uk/ 
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/ 
 

 

 

 

  

http://footprint.wwf.org.uk/
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/
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Förnybar energi  

 
Modul: 2 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

 ✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: quiz_________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

 ✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Matematik 
 

Grafen visar energiproduktionen i Tyskland den 23 september 2013. De gröna staplarna representerar vindkraft 
och de blå staplarna representerar energi från solceller. Formulera en förklaring för dessa värden. 
2. Fundera kring vilken sorts energi som behövs i vårt samhälle. 
3. På grundval av dina resultat i uppgift 2, fundera hur den totala efterfrågan på energi utvecklas under ett typiskt 
vardagsdygn. Skapa en graf baserad på figur 11. Plotta utvecklingen av energibehovet i grafen. 
4. Skriv ned de förnybara energikällor du känner till. Ange huruvida deras prestanda är en variabel. Motivera 
varför. 
 

 
 

Material som behövs: 
 

Tips för lärare: 
 

Källa: WIN, anpassad från Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 
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Ett korsord för 
vägkorsningen 

 
Modul: 3 (Transporter) 
 

 
Avsnitt: 1–3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: Språk 

Beskrivning:  
 
Denna övning inbjuder läraren att använda sig av ämnet transporter som grund för en språkrelaterad aktivitet med 
eleverna. 
 
Eleverna ombeds lösa ett korsord som läraren har förberett innan aktiviteten. Korsordet kommer att innehålla 
frågor om rörlighet och mer specifikt om hållbar och ohållbar rörlighet. (En fråga kan exempelvis vara: Vilket 
transportmedel bidrar mest till växthuseffekten? Och svaret blir ”flygplan”). Eleverna kommer att använda sina 
språkkunskaper samt sin kunskap om transporter och hur de bidrar till klimatförändringar för att slutföra denna 
uppgift. 
 
Denna övning kan ta formen av en tävling om läraren så önskar, där den första eleven som löser korsordet vinner 
ett pris. Alternativt kan eleverna ges en tid för att lösa korsordet (exempelvis 10 minuter). När denna tid är förbrukad 
måste de sluta arbeta med korsordet och den elev som har flest rätta svar vinner. Om läraren föredrar att inte ha 
en tävling kan korsordet följas av en diskussion (på det språk som lärs ut). 
 

Material som behövs: 

 Ett korsord om hållbara transporter förberett av läraren. Antalet kopior av korsordet beror på antalet 
elever. 

 Pennor 
 
 

Tips för lärare: 
 
När läraren konstruerar korsordet kommer hen att få en bättre förståelse för transporter och hållbara/ohållbara 
metoder. 

Källa: CARDET. 
Se ”Transporter”-modulen (3) för att få fakta om ämnet samt information för att skapa korsordet. Man kan skapa 
ett korsord med hjälp av följande webbplats: 
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp 
 

 

 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
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Bilkörning producerar 
CO2 

 
Modul: 3 (Transporter) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Matematik 

Beskrivning:  
 
Elever frågar sina föräldrar och andra familjemedlemmar hur många kilometer de har kört sina bilar under 
föregående år och hur mycket bensin- eller dieselbilarna förbrukar per 100 kilometer. De skriver sedan in värdena 
i tabellen (se nedan). De noterar även om bilen har en bensin- eller dieselmotor samt motsvarande utsläppsvärde: 
Diesel: 2,63 kg CO2/l 
Bensin: 2,32 kg CO2/l 
 
 

Bilmodell km per år förbrukning 
l/100 km 

Bensin/diesel CO2-utsläpp 
per liter 

CO2-utsläpp 
per år i kg 

CO2-utsläpp 
per km i kg 

VW Golf 1100 8,2 Bensin 2,32 2347,84 0,213 

       

       

       

 
Uppgifter: 
Beräkna det årliga koldioxidutsläppet från bilen i ditt hushåll samt addera resultaten om det finns mer än en bil. 
Beräkna koldioxidutsläppen per kilometer för varje bil. 
Vad skulle koldioxidutsläppen ha varit om familjen hade rest samma avstånd under året med buss eller tåg? 
Beräkna koldioxidutsläppet för din senaste flygresa! 
 

Transportmedel CO2-utsläpp per passagerare 

Buss, tåg 6 kg/100 km 

Flygplan kort avstånd (<400 km) 29 kg/100 km 

Flygplan mellanavstånd (400–1000 km 22 kg/100 km 

Flygplan långt avstånd (> 1000 km 15 kg/100 km 
 

Material som behövs: 
 

Tips för lärare: 
 

Källa: WIN, Anpassad från The Tamaki Foundation Project on Environmental Education 
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Ritning för hållbarhet 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Språk 

Beskrivning:  
 
Baserat på den fjärde modulen ”Bostäder” som har utvecklats inom projektet Climate Literacy inbjuder denna 
övning läraren att använda sig av ämnet bostäder som grund för en språkrelaterad aktivitet med eleverna.  
 
Den föreslagna övningen innefattar att förstå muntligt tal samt skildra detta på papper. Läraren ger eleverna en 
beskrivning av ett passivhus. På det språk som lärs ut läser läraren långsamt en mycket detaljerad beskrivning av 
detta hus (med sina solpaneler, ventilationssystem, isolering osv.). Medan eleverna ges denna beskrivning ombeds 
de samtidigt att framställa en ritning över huset. 
 
När läraren avslutar beskrivningen av passivhuset kommer varje elev att ha en ritning över huset som de själva har 
ritat. Dessa ritningar kommer att hängas upp på väggen och en diskussion kommer att börja mellan eleverna om 
hur de visualiserade detta hus samt vad de olika delarna i passivhuset gör och hur de bidrar till att huset är en hållbar 
byggnad. På så sätt lär de sig om passivhus samt visar upp sin förmåga att förstå det språk som lärs ut. 
 
 

Material som behövs: 

 En beskrivning av ett passivhus.  

 A3-papper (ett för varje elev) 

 Färgpennor 

 Pennvässare 

 Linjaler 

 Suddgummin 

Tips för lärare: 
 
Läraren bör använda sig av tydliga instruktioner och prepositioner för att husets utformning ska vara så tydlig som 
möjligt för eleverna. Läraren ska även tilltala eleverna mycket långsamt. 
 

Källa: CARDET 
Detta spel är inspirerat av spelet ”Describing Appearances & Characteristics of People” som beskrivs här 
http://iteslj.org/c/games.html. Se modulen ”Bostäder” (4) för att samla in fakta om ämnet och få information för 
att utveckla beskrivningen. 
 

 

 

http://iteslj.org/c/games.html


26 
 

 

 

Hållbar rörlighet  

 
Modul: 3 (Transporter) 
 

 
 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 
⃝ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen:  
Matematik 

Beskrivning:  
 
Eleverna ombeds utföra ett antal matematiska beräkningar gällande exempel på olika transportmedels 
koldioxidavtryck.  
Denna aktivitet kan enkelt införlivas i en allmän lektion om koldioxidavtryck. Varje elev kommer att få den data som 
behövs och kommer att utföra beräkningar gällande varje transportmedels koldioxidavtryck.  
Läraren kommer att tillhandahålla grundläggande data och be eleverna utföra sina beräkningar för en viss sträcka 
och last. 
Slutligen kommer läraren att välja ut en frivillig som kommer att förklara beräkningarna för att därmed belysa 
skillnaderna mellan olika transportmedels koldioxidavtryck och deras inverkan på det globala klimatet. 
Ett exempel 
Beräkna de olika koldioxidavtrycken för varje transportmedel för att frakta 100 ton produkter från Barcelona 
(Spanien) till London (Storbritannien): 

 3000 km med fartyg (ett lastfartyg har ett relativt utsläppsmått på 20 gram CO2 per ton och km). 

 1500 km med lastbil (en lastbil har ett relativt utsläppsmått på 50 gram CO2 per ton och km) 

 1200 km med flygplan (ett flygplan har ett relativt utsläppsmått på 540 gram CO2 per ton och km). 
 

Material som behövs: 

 Pennor 

 Papper 

 Problemet och data 
 

Tips för lärare: 
Läraren måste ha förberett och löst problemet innan lektionen. 
Exemplet gäller godstransporter, men det är lätt att hitta uppgifter om relativa mått för olika transportmedel i 
informationskällorna och problemet kan enkelt anpassas till transport av passagerare. 
 

Källa: SARGA, http://www.ictsd.org/downloads/2012/01/transport-trade-and-climate-change-carbon-footprints-
fuel-subsidies-and-marketbased-measures.pdf 
http://www.beagleybrown.com/planes-trains-or-automobiles-carbon-emissions-compared-for-different-forms-of-
transport/ 
 

 

 

 

  

http://www.ictsd.org/downloads/2012/01/transport-trade-and-climate-change-carbon-footprints-fuel-subsidies-and-marketbased-measures.pdf
http://www.ictsd.org/downloads/2012/01/transport-trade-and-climate-change-carbon-footprints-fuel-subsidies-and-marketbased-measures.pdf
http://www.beagleybrown.com/planes-trains-or-automobiles-carbon-emissions-compared-for-different-forms-of-transport/
http://www.beagleybrown.com/planes-trains-or-automobiles-carbon-emissions-compared-for-different-forms-of-transport/
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CO2-utsläpp i 
hushållet 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Matematik 

Beskrivning:  
 
Uppvärmning är en av de största energiförbrukarna i hemmet. För att beräkna utsläppsmängden multipliceras 
förbrukningsvärdena med det genomsnittliga utsläppsvärdet. Emellertid beräknas olika bränslen i olika enheter – 
eldningsolja i liter, gas i kubikmeter (m3) och fjärrvärme i kilowattimmar (kWh). Värdena för värmeförbrukning 
återfinns i fakturorna från leverantörerna. 
 
Utsläppsvärdena för olika bränslen är som följer: 
Oljeuppvärmning: 2,7 kg CO2/l 
Gasuppvärmning: 2,0 kg CO2/m3 
Fjärrvärme: 0,225 kg CO2/kWh (genomsnittligt värde beroende på lokala förhållanden) 
 
Koldioxidutsläpp per capita och år 
 
Fråga hemma om er värmeförbrukning under föregående år. Beräkna de koldioxidutsläpp som är resultatet av detta 
i kilogram!  
Lägg till antalet personer som bor i hushållet och beräkna koldioxidutsläppen per capita och år! Slutför den formel 
som är lämplig! 
 
 

Material som behövs: 
 
 

Tips för lärare: 
 
Fråga eleverna varför trä inte omnämns i listan. 
 
Uppvärmning med ved producerar bara små mängder koldioxid. De låga CO2-utsläppen från vedvärmesystem är 
också en anledning varför många köper sådana system. Koldioxiden absorberas av trädet när det växer och släpps 
sedan ut vid förbränningen av veden. Det binds sedan upp av träd igen så att ett kretslopp uppstår och utsläppet 
inte belastar miljön. 
 

Källa: WIN, anpassad från The Tamaki Foundation Project on Environmental Education 
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Solfångare 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

 ✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: quiz_________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

 ✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 

Beskrivning:  
Solfångare kan omvandla solljus till värme för att värma upp vatten för dagligt bruk eller för uppvärmning. Solen 
värmer en absorbator, vilken är en yta som absorberar så mycket av solenergin som möjligt. Ett 
värmeöverföringsmedium, vanligtvis vatten, rinner genom absorbatorn. Isolering är placerad på solfångarens 
skuggsida för att minska värmeförluster. Solfångarens solsida är täckt med en glasskiva som även minskar 
strålningsförluster. 
För att kunna absorbera så mycket energi som möjligt väljs lutningsvinkel och riktning för solfångaren på ett 
sådant sätt att solen är så vinkelrät som möjligt i förhållande till absorbatorn. Det uppvärmda vattnet rinner sedan 
genom välisolerade rör till en bufferttank. Där kan det värmas upp ytterligare med hjälp av ett konventionellt 
värmesystem, exempelvis under vintern när man endast kan åstadkomma en lägre temperatur på grund av att 
solen står lägre samt att det oftare är molnigt. Det uppvärmda vattnet kan sedan användas i huset. 
 

 
 
1. Märk ut delarna på ritningen utifrån den information som finns i texten. 
2. Förklara för en partner vilka egenskaper och komponenter i en solfångare som bidrar till att uppnå högsta 
möjliga vattentemperatur. 
3. Utvärdera detta sätt att utnyttja solenergi: solvärme. Skriv ned för- och nackdelar. 
 

Material som behövs: 
 

Tips för lärare: 
 
 

Källa: WIN, anpassad från Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 
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Energieffektivitet i 
hushållet 

 
Modul: 5 (Hushållsenergi) 
 

 
Avsnitt: 1–3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 
⃝ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Matematik 

Beskrivning:  
Eleverna ombeds att med hjälp av matematiska beräkningar komplettera huvudtankarna vad gäller 
energieffektivitet. Samtidigt förklarar vi de olika nivåerna när det handlar om att mäta en byggnads effektivitet. 
 
För det första måste läraren förklara olika nivåer och bra rutiner i detta sammanhang samt hur man kan spara 
energi. Vissa matematiska förklaringar om elektricitet måste utföras eller antas. 
 
När läraren har introducerat teorin gällande ämnet ombeds eleverna lösa några övningar med hjälp av matematiska 
beräkningar samt diskutera resultatet. 
 
Övning 1 
I vårt hus har vi 12 glödlampor som förbrukar 60 W/lampa. Varje lampa är påslagen omkring 3 timmar/dag. 
Vi funderar på att byta ut alla lampor till LED-lampor som förbrukar omkring 5 W/lampa. Varje LED-lampa kostar 50 
kronor. 
Om energikostnaden (rörlig kostnad) är ungefär 1,40 kronor/kWh, hur länge måste LED-lamporna minst fungera för 
att detta ska vara en god ekonomisk investering? 
 
Lösning 
Glödlampornas förbrukning: 12 lampor x 60 W x 3h/dag x 365 dagar/år = 788 400 Wh = 788,4 kWh 
LED-lampornas förbrukning: 12 lampor x 5 W x 3h/dag x 365 dagar/år = 65 700 Wh = 65,7 kWh 
Energibesparing per år: 788,4 - 65,7 = 722,7 kWh 
Kostnaden för den energi som inte förbrukas: 722,7 x 1,40 = 1012 kronor/år 
LED-lampornas kostnad: 12 x 50 kronor = 600 kronor  
LED-lampor måste hålla i minst = 600/1012 = 0,6 år = 7,2 månader 
Så denna förändring är med andra ord mycket fördelaktig både vad gäller ekonomin som miljön. 
 
 
Övning 2 
Vi ska köpa ett nytt kylskåp. 
Vi har tittat på två olika modeller: kylskåp 1 och kylskåp 2. Det första är av klassen A++, har en elförbrukning på 
omkring 195 kWh/år och kostar 6000 kronor. Den andra är av klass A, har en elförbrukning på 360 kWh/år och 
kostar 4000 kronor. 
Om vi antar att kylskåpen har en livslängd på 10 år, vilket alternativ är bäst? (Energikostnaden är 1,40 kronor/kW) 
 
Lösning 
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Förbrukningen för kylskåp 1: 10 år x 195 kWh/år = 1950 kWh 
Förbrukningen för kylskåp 2: 10 år x 195 kWh/år = 3600 kWh 
Energibesparing med kylskåp 1: 3600 - 1950 = 1650 kWh 
Kostnaden för den energi som inte förbrukas: 1650 x 1,40 = 2310 kronor 
Den högre kostnaden för kylskåp 1 gör det ändå till ett bra köp. 

Material som behövs: 

 Pennor 

 Papper 

 Miniräknare (om det behövs) 

Tips för lärare: 
 
Det är viktigt att läraren har förberett denna aktivitet genom att tillgodogöra sig källor för att få information om 
ämnet samt att hen även har en del matematiska och teoretiska kunskaper om hur man beräknar energiförbrukning. 
Detta kommer att hjälpa läraren att nå målen för denna övning. Informationskällor hittas enkelt online relaterade 
till energieffektiva hushållsapparater. 
 

Källa: SARGA, http://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/home-appliances 
 

 

 

  

http://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/home-appliances


31 
 

 

 

 

Förebyggande och 
utbildning gällande 
matavfall 

 
Modul: 6 (Mat och avfall) 
 

 
Avsnitt: 1–3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 

✓ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Biologi 

Beskrivning:  
 
I den här övningen ombeds eleverna identifiera bra rutiner för att minska matavfall. 
 
Dessa rutiner finns inom dessa områden: 

 3 bra rutiner vad gäller matavfall och individuellt avfall (arbete och hem) 

 3 bra rutiner på lokal nivå (stad)  

 3 bra rutiner på global nivå  
 

När eleverna har identifierat dessa rutiner ombeds de identifiera ytterligare tre kostnadseffektiva och bra rutiner 
på varje nivå. 
Det rekommenderas att läraren delar upp eleverna i mindre grupper (3–4 elever) samt uppmuntrar interna 
diskussioner för att därmed berika och fördjupa resultaten. 
Slutligen kan eleverna skriva ned och presentera sina bidrag för de andra grupperna och därmed skapa en diskussion 
kring detta ämne. 
 

Material som behövs: 

 Pennor 

 Papper 

Tips för lärare: 
 
Det är viktigt att läraren förbereder denna aktivitet genom att läsa på om hur man minskar och förebygger matavfall 
för att få en bakgrund gällande vad övningen och eleverna kan uppnå. Detta kommer att hjälpa läraren att uppnå 
målen för övningen samt ge exempel till elever om de misslyckas med att identifiera bra rutiner på egen hand. 
Informationskällor hittas enkelt online relaterade till minskning av matavfall. 
 

Källor: SARGA, https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices_en 
http://www.foodwastealliance.org/about-our-work/solutions-best-practices/ 
 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices_en
http://www.foodwastealliance.org/about-our-work/solutions-best-practices/
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Skriv en petition 

 
Modul: 8 (Främja grundläggande 
klimatkunskaper) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 

✓ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Språk 

Beskrivning:  
 
Denna övning inbjuder läraren att använda sig av ämnet ”att engagera sig” som en grund för en språkrelaterad 
aktivitet med eleverna.  
 
Denna aktivitet kan integreras i en uppsatsskrivningsövning planerad som en del av språkundervisningen. Varje elev 
ges tre artiklar om klimatförändringar. De ombeds läsa dem noga. Medan de läser dem ombeds de skriva ned några 
idéer och nyckelord om vad som kan göras åt dessa förändringar. Sedan kommer de att ombedjas skriva en petition 
till deras kommun eller regering där de tar upp klimatförändringarna och ber om förändring. Artiklarna och 
petitionsuppsatsen kommer att vara skrivna på det språk som lärs ut. 
 
 
 

Material som behövs: 

 3 artiklar om klimatförändringar på det språk som lärs ut 

 Pennor 

 Papper 

 En petitionsmall 
 

Tips för lärare: 
 
Det är viktigt att läraren är förberedd genom att faktiskt läsa artiklarna hen hittar inför denna aktivitet för att veta 
vad artiklarna handlar om. Detta kommer att hjälpa läraren att bättre genomföra aktiviteten och diskussionen. 
Källor till dessa artiklar kan vara vetenskapliga tidskrifter (exempelvis New Scientist, National Geographics), lokala 
eller internationella dagstidningar, källor online för information om klimatförändringar (exempelvis IPCC) osv. Det 
är även viktigt att lärare har en idé om vad en petitionstext innefattar för att kunna ge den vägledning eleverna 
behöver. Mallen kan konstrueras utifrån de fält som måste fyllas i när man skapar en petition på nätet (besök 
petitionshemsidor så som Avaaz för idéer). 
 

Källa: CARDET 
Petitionshemsida för idéer: 
https://www.avaaz.org/page/en/ 

 

 

  

https://www.avaaz.org/page/en/
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Rinnande vattenkran 
 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 

✓ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Miljövetenskap 
Samhällsvetenskap 

Presentation av ett experiment gällande medborgares bristande intresse när det handlar om vattenslöseri. 
 
Fallstudien: 
 
Hur många kommer att gå förbi en rinnande vattenkran på gatan utan att stänga av den? Och hur mycket vatten 
kommer slösas bort tills någon som är tillräckligt ansvarsfull går förbi och stänger av kranen? 
 
Dessa frågor undersöktes med hjälp av en dricksfontän som sattes upp under ett par timmar under Budapest 2016 
World Water Summit i en av Budapests mest trafikerade korsningar – torget vid järnvägsstationen Nyugati. Vid ett 
evenemang baserat på installationen av den rinnande vattenkranen försökte organisatörerna bedöma hur 
medvetna människor är om sin dagliga vattenkonsumtion. 
 
I ett experiment som pågick i fem timmar gick över tusen personer förbi en vattenkran som rann kontinuerligt på 
torget Nyugati i Budapest. 
 

 43 av dem stannade för att stänga av den – med andra ord noterade en på tjugofyra personer detta 
slöseri. 

 Många stannade till, vände sig om och kunde inte avgöra om de skulle stänga av vattnet, men valde 
emellertid till slut att gå vidare. 

 Vissa drack till och med från kranen och lät den sedan fortsätta rinna. 

 Experimentet visade att äldre människor är mer medvetna än unga: 60 procent av de som stängde av 
vattnet var över 60 år. 

 Men det fanns också turister, gravida kvinnor, studenter och affärsmän som helt enkelt inte bara kunde 
stå där och titta på det rinnande vattnet. 

 
Organisatörerna belönade de förbipasserande som uppvisade ett miljömedvetande med små presenter, samtidigt 
som den skärm som var placerad ovanför kranen visade ett träd grönt när någon tänkte på miljön genom att 
stanna till och stänga av kranen. 
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Utformning, arbetsuppgifter samt lösning som ska genomföras: 
 
Lärare: 

1. Förklara hur konversationen ägde rum 
2. Ladda ned och visa upp den ursprungliga texten och videon  
3. Moderera diskussionen vad gäller behovet att bevara vattenresurser samt vikten av att se till att det finns 

dricksvatten för framtida generationer 
 
Deltagarlag: 

1. Läs berättelsen om fallstudien och se på videon 
2. Diskutera människors apati, ouppmärksamhet, likgiltighet och brist på intresse när det gäller vatten 
3. Skulle du ha agerat och stängt av kranen? 
4. Diskutera vikten av tillgång till säkert dricksvatten samt vikten av att bevara vattenreservoarer 

 

Material som behövs: 

 Dator, projektor 

Källa: DMSZSZ 
Text och video: https://www.budapestwatersummit.hu/sustainability-and-inspirations/news-stream/ 
Video: https://vimeo.com/193225932 Budapest, 17 november 2016. Krisztián Kapusi 

 

 

  

https://www.budapestwatersummit.hu/sustainability-and-inspirations/news-stream/
https://vimeo.com/193225932
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Quiz passivhus 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 

 ✓ annat: quiz_________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 

 ✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 

Beskrivning:  
Trots att merparten av svaren är enkla och självklara kan du be eleverna att förklara sina svar i mer detalj. 
 
1. Varför kallas ”passivhus” för passivhus? 
⃝ Eftersom du sover så bra. 
⃝ Eftersom man kan spela fotboll ”passivt”. 
⃝ Som en följd av hur det är byggt och orienterat kan det använda sig av passiv solenergi.  
⃝ Eftersom det inte rör på sig. 
 
2. Vad är skillnaden mellan ett energisnålt hus och ett passivhus? 
⃝ Lågenergihus är lägre än passivhus. 
⃝ Ingen skillnad. 
⃝ Passivhus kräver mindre energi för uppvärmning än energisnåla hus. 
⃝ Passivhus får plats inuti lågenergihus. 
 
3. Hur mycket energi behöver ett passivhus för uppvärmning? 
⃝ 200 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 
⃝ 100 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 
⃝ 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 
⃝ Inte mer än 15 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 
 
4. Varför ventileras ett passivhus med ventilationssystem? 
⃝ Eftersom huset därmed inte behöver någon annan uppvärmning och att det alltid finns frisk luft där. 
⃝ Eftersom det stinker inuti och ingen kan stå ut med det. 
⃝ Eftersom det är mycket roligare än att öppna fönstren. 
⃝ Passivhus ventileras inte överhuvudtaget. 
 
5. Hur mycket pengar kostar det att värma upp ett passivhus under ett år? 
⃝ Omkring 1000 kronor. 
⃝ 5000 kronor. 
⃝ 12 000 kronor. 
⃝ 50 000 kronor. 
 
6. Vilka typer av hus kan byggas som passivhus? 
⃝ Enbart skolor och förskolor. 
⃝ Enbart fabriksutrymmen och kontor. 
⃝ Enbart bostadshus. 
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⃝ Alla: Från villor till skolor och förskolor till lantbruksbyggnader 
 
 

Material som behövs: 
 
 

Tips för lärare: 
 
Rätt svar på fråga 3: 15 kWh 
Rätt svar på fråga 5: 1000 kronor 
 
Fråga eleverna varför trä inte omnämns i listan. 
 
Uppvärmning med ved producerar bara små mängder koldioxid. De låga CO2-utsläppen från vedvärmesystem är 
också en anledning varför många köper sådana system. Koldioxiden som absorberas av trädet när det växer släpps 
sedan ut vid förbränningen av veden. Det binds sedan upp av träd igen så att ett kretslopp uppstår och utsläppet 
inte belastar miljön. 
 
 
 
 
 
 

Källa: WIN, anpassad från The Tamaki Foundation Project on Environmental Education 
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Pubquiz elektricitet 

 
Modul: 5 (Hushållsenergi) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 

✓ annat: quiz______________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Språk 

Beskrivning:  
 
Denna övning inbjuder läraren att använda sig av ämnet hushållsenergi som grund för en språkrelaterad aktivitet 
med eleverna.  
 
Eleverna genomför denna uppgift antingen enskilt eller i grupp (beroende på gruppstorlek) och varje elev eller 
grupp får ett svarsformulär. Sedan läser läraren upp ett antal frågor i form av ett pubquiz med fokus på temat 
hushållsenergi och relevanta hållbara rutiner (exempelvis ”vilken typ av lampa förbrukar minst energi? LED, 
halogen eller lysrörslampa?”) Frågorna läses upp och svarformulären är skrivna på det språk som lärs ut. 
 
När quizet är över skickas individernas eller gruppernas svarsformulär till den som håller i quizet, som sedan rättar 
dem. Det lag som har flest rätta svar vinner. 
 
 
 

Material som behövs: 

 Pubquizfrågor som förbereds av läraren 

 Svarformulär som förbereds av läraren 

 Pennor 
 

Tips för lärare: 
 
Förberedelsen inför pubquizet kommer att kräva att läraren utför en viss bakgrundsforskning i ämnet. 
 
 

Källa: CARDET 
 
Läraren kan gå igenom modulen ”Hushållsenergi” (5) som hör till projektet Climate Literacy för att få 
bakgrundsinformation till frågorna i pubquizet. 
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Hur kan jag spendera 
mindre? 

 
Modul: 7 (Shopping) 
 

 
Avsnitt: 2 

 
Bild: 3–17 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 

✓ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: aktiviteter   
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Sociologi 
Språk 

Beskrivning:  
 
Föraktivitet: Diskussion om bakgrunden till och omfattningen av vår överkonsumtion. Bilderna 5–10 kan användas 
som utgångspunkter. Läraren ska utmana eleverna med provocerande, personliga och andra typer av frågor så att 
de därmed börjar tänka i större banor: 
 

1) Vad vet du egentligen exempelvis om tröjan du har på dig idag? Vem tillverkade den? Var och hur länge 
behövde någon arbeta med den och under vilka omständigheter?  

2) Vad lades till så att tröjan kunde fraktas från Indien till Europa? Hur många händer och platser passerade 
denna tröja innan du fick den?  

3) Hur mycket dricksvatten förbrukas för att fylla en butik så som New Yorker (eller Zara ...)? 
4) Föreställ dig hur mycket avfall du producerar under en vecka. Multiplicera det med antalet invånare i den 

stad där du bor. Beräkna hur stor yta som kommer att krävas för en soptipp. Vad skulle man kunna ha där 
istället för sopor? Och hur kan allt detta återanvändas? 

 
 
Del 1: Rollspelssituationer 
 

1. Behöver eller vill ha: För detta behövs två elever och de kommer att byta roller i två olika situationer. I 
den första situationen kommer en elev att spela upp hur det går till om du köper något du vill ha och inte 
för att du behöver det. I den andra situationen visar den andra eleven hur det går till när du köper något 
du verkligen behöver. De andra eleverna identifierar orsakerna och kommenterar kring vilka handlingar 
eller beteenden som hjälpte dem att komma fram till ett svar. 

 
1. Hur kan jag spendera mindre: Rollspelssituationen måste reflektera att vårt behov att köpa är kopplat till 

känslor av att vara oälskad, ledsen, ensam. Det finns dock gratisterapier: sport eller konst, natur, samtala 
med och röra vid varandra, djur, volontärarbete … Denna del är öppen och kan spelas av skådespelare.  
 

2. Hur kan jag spendera mindre: Här behövs en elev och denne presenterar rimliga sätt att handla: tänka 
framåt, följa sin inköpslista, enbart betala med kontanter, känna till sina rättigheter som konsument, 
undvika höga extrakostnader. 
I denna rollspelssituation konfronteras eleven med okända situationer. Olika klasskamrater tar på sig 
rollen som marknadsförare som vill uppmuntra eleven att köpa mer med hjälp av rabatter, besparingar, 
bonussystem, kundkort, kuponger osv. 
 

3. Hur kan jag spendera mindre: Här behövs 2–5 elever. De kommer att demonstrera möjligheter gällande 
återanvändning: den första kommer att designa om något gammalt, den andra kommer att återanvända 
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olika sorters avfall, den tredje kommer att demonstrera second handbyten, den fjärde kommer att 
använda matrester för att göra en ytterligare måltid och den femte kommer att visa hur man anlägger sin 
egen grönsaks- eller köksträdgård. 

 
Andra elever kan dela med sig av sina egna erfarenheter och kommentera de olika alternativen. 
 
Del 2: Självreflektion 
 
Eleverna får en enkät för självreflektion. Läraren uppmuntrar dem sedan att dela med sig av sina svar. Till 
exempel: Vem shoppar alldeles för ofta? Varför? 
 
Eleverna kan behålla sin enkät. Deras uppgift är att se huruvida deras shoppingvanor förändras eller inte. Läraren 
kan kolla hur det går för individuella elever med jämna mellanrum. 
 
Självreflektionsfrågor kan vara: 
 

1) Vad spenderar jag mina pengar på? 
2) Vem stödjer jag med mina pengar när jag köper dessa produkter? 
3) Varför behöver jag hela tiden nya saker? 
4) Vad skulle hända om jag inte hade allt det där? Vilka saker som är gratis kan förverkliga mig? 
5) Vad måste göras för att ändra på några av mina dåliga vanor – måste jag bli en av de arbetare som 

utnyttjas? Eller gå miste om en bra relation, ett hus eller min hälsa? 
6) I vilket slags samhälle vill jag leva? 
7) I vilka sorters branscher, marknader och tjänster måste jag investera om jag vill ha ett sådant samhälle? 
8) Vad kan egentligen motivera mig att ändra mina dåliga vanor? 

 
 
Nyckelaktiviteter: 
 

 lära sig mer om bakgrunden och omfattningen av vår överkonsumtion 

 tänka på orsakerna bakom överkonsumtionen samt vår påverkan 

 reflektera över våra egna vanor, övertygelser och ansvar 

 bekanta sig med de olika alternativen till konsumism, vilka även kan utövas på egen hand 

 identifiera sina egna dåliga shoppingvanor och göra upp en plan för att byta ut dem mot goda sådana 
 

Material som behövs: projektor, dator, skrivare, Wi-Fi, anteckningsblock, pennor, stolar, bord 
 

Tips för lärare: 
 
I föraktivitetsdelen bör läraren dela med sig av några bakgrundsexempel. Dessa skulle kunna presenteras som 
videoklipp, lärarens egna erfarenheter eller rörande personliga berättelser från media. I denna del är det viktigt 
att eleven blir känslomässigt engagerad och får mer information om vad som ligger bakom. Vissa av frågorna i 
debatten måste även ställas på ett mer personligt plan, så att eleverna får en känsla av hur de spelar en roll i detta 
samt att de även har en möjlighet att ändra på situationen. 
 
I del 1 involveras alla elever. Merparten av publiken observerar situationen objektivt och försöker påverka 
skådespelarens beslut i olika roller. Denna typ av roller kallas för halvfastställda lärandesituationer. Dessa kan 
väljas av läraren eller så har eleverna möjlighet att välja mellan olika roller.  
Skådespelarnas roll är att lämna sina egna värderingar och övertygelser, och istället anta någon annans identitet 
för att spela tillräckligt övertygande.  
 
Syftet med självreflektionsdelen är att eleverna blir medvetna om sina bevekelsegrunder, uppfattningar och 
vanor. 

Källa: INTEGRA Institut 
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Smältande is 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 

Läroämnen:  
Kemi 
Fysik 

Inledning 

Sedan den industriella revolutionens höjdpunkt under andra halvan av 1800-talet har medeltemperaturen på vår 
planet stigit med 0,85°C. Detta kallas för ”global uppvärmning” och det är inte något som är på väg att bromsa in, 
tvärtom. Forskare förutspår att medeltemperaturen stiger med över 4°C fram till år 2100 om mänskligheten inte 
ändrar sin livsstil. Och detta har stora konsekvenser. Med detta experiment kan du själv se effekten av smältande 
snö och is. 
 

Dags att sätta igång! 

Lägg fyra isbitar i det första glaset. 
Lägg de återstående isbitarna i silen och placera denna ovanpå det andra glaset. 
Fyll nu båda glasen med vatten så att vattennivån i båda glasen är densamma. 
Ställ glasen bredvid varandra och vänta en stund. Om du vill påskynda smältprocessen kan du använda dig av en 
hårtork för att värma upp isbitarna. 
 

Vad är det som händer? 

Isbitarna i det första glaset representerar havsis: is som flyter runt som stora isflak på Norra ishavet. Isbitarna i 
silen ovanpå det andra glaset representerar landis: exempelvis istäckena på Grönland och Antarktis. 
 
När alla isbitar har smält kan du se att vattennivån i det andra glaset (vatten + smält landis) har stigit. Smältvattnet 
från landisen har lagts till ”havsvattnet”. Vattennivån i det första glaset (vatten + smält havsis) förblir dock 
oförändrad. Havsisen i detta glas befann sig redan i havsvatten, vilket gör att inget vatten tillsattes till detta glas. 
 

Höjningen av havsnivån till följd av den globala uppvärmningen är en följd av smältande landis. Forskare använder 
sig inte av termen ”landis” för att enbart hänvisa till landis i polarområden, utan även för att hänvisa till glaciärer i 
högt belägna områden. 

Material som behövs: 

 två breda glas 

 vatten 

 en sil 

 8 isbitar 
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Tips för lärare: 

För avancerade grupper eller klasser med bättre kunskaper i naturvetenskap kan du bygga vidare på materialet 
och diskutera andra faktorer man bör ha i åtanke: 

 Färskvatten jämfört med saltvatten 
Isflaken vid nordpolen består oftast av färskvatten där de flyter i havsvatten, och inte i färskvatten så som 
var fallet i våra glas. Om denna mindre salthaltiga is smälter skapas vatten som också har mindre salt än 
det omgivande saltvattnet. Detta vatten är inte lika kompakt som saltvatten och upptar därmed en större 
volym. Denna volymökning är dock försumbar i jämförelse med den effekt som beskrivs ovan: över hela 
världen motsvarar den en ökning av havsnivån motsvarande omkring 49 µm per år, eller tjockleken på ett 
hårstrå. 

 Expansion av havsvatten 
När temperaturen i havsvattnet stiger, expanderar det. När havet är flera kilometer djupt kan en 
temperaturökning på 1°C leda till att havsytan stiger med över en meter. 

 Höjningen av planetens yta 
Eftersom stora mängder is smälter blir kontinenterna lättare och stiger, vilket i praktiken sänker havsytan. 

 Kraften i istäcken 
Eftersom istäckena har en så stor massa attraherar de havsvatten. När istäckena smälter minskar denna 
attraktionseffekt. Detta innebär att den höjning av havsnivån som orsakas av vatten från smältande 
vatten är MINDRE ju NÄRMARE du befinner dig istäcket. I Europa kommer exempelvis havsnivån att vara 
lägre än genomsnittet som ett resultat av att isen på Grönland smälter. Det innebär att havsnivån faktiskt 
kan minska utanför Grönland och västra Antarktis i motsats till på andra platser i världen. 

Källa: Technopolis 
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Växthuseffektmodell 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 
 

SCHEMA: 
Placera den första termometern i flaskan och stäng den sedan. 
Placera den andra termometern på bordet. 
Läs av temperaturen på de två termometrarna: de borde ange samma temperatur. 
Placera en lampa ovanför varje termometer och tänd dessa. Vänta 5–10 minuter och läs av temperaturen: 
termometern i flaskan visar en högre temperatur än den som ligger direkt på bordet.  
 
FÖRKLARING: 
Kort sammanfattning om växthuseffekten. Jordens yta exponeras för solen och absorberar värme från 
solstrålarna. På natten skickar jorden tillbaka den ackumulerade värmen mot rymden (värme förflyttar sig alltid 
från en varm miljö till en miljö som är kallare). Växthusgaserna i atmosfären absorberar en del av denna värme, 
medan resten skickas ut i rymden. Växthusgaser ”släpper” sedan ut denna värme till atmosfären, vilket leder till 
att temperaturen höjs. 
Namnet ”växthuseffekten” är därför inte helt rättvisande, eftersom syftet med ett växthus är att skapa en fysisk 
barriär för att hålla kvar denna värme, vilket inte är fallet med växthusgaser i atmosfären. 
I vårt experiment motsvarar plastflaskan atmosfären och ”håller kvar” den värme som kommer från glödlampan, 
precis som i ett växthus. Termometern i flaskan visar på en temperaturökning. 
Denna modell är tillräcklig för att visualisera ett resultat (temperaturhöjning) som orsakas av ett element 
(växthusgaser i atmosfären) som förhindrar värmen från att helt och hållet återvända ut i rymden. Modellen är 
dock inte korrekt när det gäller det fenomen som orsakar förhöjd temperatur. I detta experiment fungerar flaskan 
som ett växthus, men den gör det inte möjligt för oss att visa upp ”växthuseffekten” i klimatologisk mening 
(absorption + utsläpp). 
 

Material som behövs:  
- 1 transparent plastflaska 
- 2 termometrar 
- 2 glödlampor (halogenlampa, INTE en LED-lampa) 

Tips för lärare: 
- Detta experiment kan vara en bra introduktion för ytterligare diskussioner om solens roll i förhållande till 

jordens klimat. 
- Du kan använda dig av olika typer av flaskor (mer eller mindre genomskinliga) för att observera vilken roll 

atmosfärens genomskinlighet spelar för klimatet. 
 

Källa: Exploradôme 
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Sura hav  

 
Modul: 2 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Kemi 

Inledning 

CO2 har en negativ effekt på vår atmosfär och på vår planets temperatur i synnerhet. Men visste du att det även 
skadar våra hav? 
 

Dags att sätta igång! 

Ta ett glas vatten och tillsätt några droppar fenolftalein. 
Använd nu pipetten för att gradvis tillsätta ammoniak tills dess att vattnet blir lätt rosa. 
Ta ett djupt andetag och håll andan ett ögonblick. Blås nu genom sugröret NED I vattenglaset. 
VAR FÖRSIKTIG! Sug inte upp något vatten i munnen! 
 

Vad är det som händer? 

Efter att du har blåst en liten stund försvinner den rosa färgen. Detta beror på att fenolftalein är en syra-
basindikator. Vid ett pH-värde högre än 8,2 (lätt basisk) blir fenolftalein lätt rosa. Under ett pH-värde på 8,2 är 
fenolftalein färglös. 
 
Den luften vi andas in innehåller 21 % syre (O2) och 0,04 % koldioxid (CO2). Den luften vi andas ut innehåller 
mindre syre (±17 %) och mer koldioxid (±4 %). Ju längre du håller andan, desto mer syre tas upp av lungorna och 
desto mer koldioxid släpps ut. Koldioxiden i din andedräkt gör vattnet surare, vilket i sin tur gör att fenolftaleinet 
förlorar sin färg. 
 
Förutom att bidra till den globala uppvärmningen har den CO2 som släpps ut som en följd av vår intensiva livsstil 
ytterligare skadliga effekter. Eftersom CO2 -molekyler löses upp i havsvatten blir havet surare. Och inte ens lite 
grann: ungefär hälften av den CO2 mänskligheten släpper ut i luften genom att förbränna fossila bränslen hamnar i 
världshaven. Detta är mycket skadligt för livet i haven. Precis som man kan avkalka vasken eller kaffebryggaren 
med hjälp av sur vinäger löser upplöst CO2 upp mineralansamlingar i världshaven. Detta har naturligtvis 
konsekvenser för korallrev och andra levande varelser i våra hav (sjösniglar, musslor, ostron osv.). 
 

Sedan den industriella revolutionen påbörjades har pH-nivån i våra hav gått ned med omkring 0,1. Det kanske inte 
låter så farligt, men pH är en logaritmisk skala. Det innebär att en pH-sänkning med 0,1 motsvarar ungefär 29 
procent mer H+-joner i vattnet (ju fler H+-joner i vattnet, desto surare blir det). 
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Material som behövs:  

 glas 

 vatten 

 fenolftalein 

 ammoniak 

 pipett  

 sugrör 

Tips för lärare: 

OBS: CO2 i sig är INTE en syra. Men när koldioxid löses i vatten bildas kolsyra (H2CO3) och följande reaktionsjämvikt 
uppstår: 

CO2 + H2O  H2CO3 
Kolsyra, en svag syra, löses då upp till:  
 H2CO3 + H2O  H3O+ + HCO3

- 

HCO3
- + H2O  H3O+ + HCO3

2- 

Det är dessa H+-joner som ligger bakom försurningen av vattnet. 

Källa: Technopolis 
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Hur produceras 
dricksvatten? 

 
Modul: 2 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
Bild: 10 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Kemi 
Biologi 
 

 
EXPERIMENTSCHEMA OCH FÖRKLARINNGAR: 
 
I industriländer är det lätt att få tillgång till vatten om man inte vill köpa det på flaska: vi vrider på kranen och 
vatten rinner ut. 
Varifrån kommer detta vatten? Främst från floder och naturliga reservoarer. Det är dock ännu inte lämpligt att 
dricka och därför måste det behandlas för att kunna konsumeras. 
Information: de olika stadierna nedan beskriver en förenklad behandlingsprocess som gör det möjligt att 
genomföra experiment i små grupper och med lite material. Denna process gör det möjligt för oss att få rent och 
klart vatten, men inte vatten som är lämpligt att dricka.   
 
Förbereda vattnet 
Tillsätt lite jord, några löv och ett par kvistar i ett djupt tråg fyllt med vatten och blanda sedan samman detta. 
Detta är en modell av vatten som kan återfinnas i en flod. 
 

1. Sila 
Vatten pumpas upp från en vattenkälla (exempelvis en flod) och passerar genom sållen, vilka stoppar de största 
objekten. 
I detta experiment använder deltagarna små silar för att simulera såll. 
 

2. Sedimentera 
Efter silningen kommer vattnet till en sedimenteringstank där förblir under flera dagar. Gravitationen gör att de 
tyngsta partiklarna faller ned till botten av tanken. 
I vårt experiment kan vi snabbt konstatera att botten blir täckt med jord, medan lättare partiklar fortsätter att 
flyta i vattnet. 
Efter 5–10 minuter fyller deltagarna ett glas med ytvatten från behållaren.  

 Vattnet är klart. 
 

3. Filtrering 
Sedimenterat vatten filtreras genom ett tjockt lager sand. Detta lager håller tillbaka en stor del av de partiklar som 
förblir flytande i vattnet. Dessa stängs in mellan sandkornen. 
I vårt experiment måste vi förbereda filter (under sedimenteringen) enligt diagrammet. 
Denna åtgärd bör upprepas så att vattnet filtreras två eller tre gånger i rad. 

 Vattnet är rent. 
 

4. Oxidering 
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När vattnet har sedimenterats och filtrerats kan det fortfarande innehålla bakterier eller virus, vilka måste 
avlägsnas för att förhindra att de förökar sig. För detta använder man sig av klor eller ozon. Då användning av 
kemikalier är föremål för mycket strikta säkerhetsregler utför vi inte detta experiment i detta sammanhang. 

 Vattnet är rent. 
 

5. Mikrofiltrering 
För att göra vattnet drickbart en gång för alla måste man avlägsna de sista mikropartiklarna och vissa organiska 
ämnen, i synnerhet sådana som orsakar dålig lukt och illasmakande vatten. 
För detta använder man sig av filtrering med aktivt kol. Varje partikel av detta mycket fina, svarta pulver har en 
stor yta på vilken rester kan fastna. 
Efter att ha rengjort filtret i vårt experiment sätter vi dit ett kaffefilter och tillsätter två eller tre matskedar aktivt 
kol. Vi filtrerar sedan vattnet (se steg 4). 

 Vattnet är nu rent, sunt och luktfritt. 
 

 
 

Material som behövs: 
Grupper om 2–3 elever 

- 1 transparent plastbehållare fylld med vatten 
- Jord, löv, kvistar 
- 1 liten sil 
- 2 transparenta plastmuggar 
- 1 plastflaska, minst 1 l 
- Hydrofil bomull 
- Sand 
- 1 kaffefilter 
- Aktivt kol 

 

Tips för lärare: 
- Detta kan vara en smutsig aktivitet, så välj en bra plats för detta. 
- Du kan utveckla ämnet genom att inkludera dricksvattenproduktionen i vattnets naturliga kretslopp 
- Vissa av stegen i dricksvattenproduktionen kan skilja sig mellan olika anläggningar (i synnerhet det femte 

och sjätte steget) 
 

Källa: Exploradôme 
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Solgrill 

 
Modul: 3 (Transporter) 
 

  

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 
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Inledning 

Har du någon gång funderat på att använda solenergi för att värma upp maten direkt? I detta experiment kommer 
du att få se att det inte ens är särskilt svårt! 
 

Dags att sätta igång! 

Sätt fast aluminiumfolien på kartongen så att den sida som glänser mest är på utsidan. 
 
Rita med hjälp av bågmallen nedan en välvd linje på mitten av skokartongens båda sidor. Se till att linjerna 
verkligen är placerade mittemot varandra. 
Använd en kniv för att skära upp de båda välvda öppningarna. I varje båges brännpunkt gör du ett litet hål genom 
skokartongen med hjälp av nålen. 

Skjut kartongbiten genom öppningarna med den blanka sidan uppåt. 
Tryck igenom grillspettet genom hålen du har gjort och sätt dit en marshmallow med lite chokladströssel. 
Placera solgrillen i solen eller under en halogenlampa och vänta en stund tills du har en underbart varm 
marshmallow täckt av smält choklad. 
 

Vad är det som händer?  

Solenergi består av ljus och värme. Mitt på dagen kan styrkan i solstrålarna nå upp till 1000 W per kvadratmeter. 
Det är tjugo gånger mer än en vanlig 50W-glödlampa. Med hjälp av en böjd spegel reflekteras all denna energi 
mot mitten av spegeln, vilket leder till en kraftig temperaturökning. Marshmallowbiten med choklad blir varm och 
smälter. 
 
Idag används solgrillar i utvecklingsländer för att ersätta andra energikällor, så som trä och butan. Den franska 
främlingslegionen använde sig av liknande lösningar för att laga mat så tidigt som 1870. 
 
Material som behövs:  

 en kartongbit (A4) 

 aluminiumfolie 

 skokartong 

 bågmall 

 kniv 

 nål 

 grillspett 
 marshmallows och strössel 

 

 

Tips för lärare: 

 Se till att skokartongen inte är för bred. Kartongen bör inte heller vara för styv, exempelvis baksidan på ett 
kollegieblock. 

 Du kan låta eleverna bestämma vilken sorts mat de vill värma upp i sina solgrillar. Du kan till exempel 
förbereda wienerkorvar och göra varmkorv. 

 Poängtera även farorna med solgrillen för eleverna. Att titta direkt på de reflekterade strålarna är farligt. 
Be därför eleverna att de har på sig bra solglasögon när de utför experimentet. 

Du kan även be eleverna att mäta temperaturen, både bredvid grillen och mitt i den, och sedan 
jämföra dessa. Du kan utöka dessa mätningar genom att be några av eleverna att stänga igen 
grillen med en glasplatta eller använda någon typ av isolering. 

Källa: Technopolis 

Bidragande partner (detta fält finns endast i utkastversionen): Technopolis  
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Brandpunt
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Koldioxid vid 
förbränning 

 
Modul: 3 (Transporter) 
 

 
Avsnitt: 1 

 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Kemi 
 

EXPERIMENTSCHEMA: 
Förbered ett provrör med limevatten. Blås genom sugröret ned i vattnet. På ett par sekunder blir limevattnet 
grumligt. Utandningsluften innehåller koldioxid, vilket gör att limevattnet blir grumligt. 
Ta det andra provröret och håll det vertikalt med öppningen nedåt. Placera en tändare (eller tändsticka) under 
provröret under ett par sekunder. Vänd sakta på provröret, fyll det till hälften med limevatten, stäng det med 
proppen och skaka. 
Limevattnet blir grumligt på några sekunder. Detta är på grund av att det ämne som brinner (gas från tändaren 
eller trä från tändstickan) producerar koldioxid. 
I förlängningen producerar alla förbränningsreaktioner koldioxid. 
 

 
 
FÖRKLARINGAR: 
Förbränning är en kemisk reaktion som består av två reaktanter: ett bränsle och ett oxidationsmedel. 
I merparten av vanliga förbränningsreaktioner är oxidationsmedlet det syre som finns i luften. Bränslet, som 
innehåller kol, kan vara fast (exempelvis trä), en vätska (exempelvis bensin) eller en gas (exempelvis naturgas). 
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Vid alla förbränningsreaktioner kombineras reaktanternas atomer (bränsle + oxidationsmedel) för att bilda 
koldioxid, vatten och ibland andra ämnen.  
Limevatten används därför för att se om det finns koldioxid. När de två blandas framträder en 
kalciumkarbonatfällning (vit) i vattnet. 
 

Material som behövs: 
- tändare, tändsticka 
- 2 provrör + en propp 
- limevatten 
- ett sugrör 

 

Tips för lärare: 
- att påvisa förekomsten av en osynlig och luktfri gas 
- att undersöka koldioxidkällor, i synnerhet förbränning som sker i motorer, industrier, byggnader osv. 

 
 
 

Källa: Exploradôme 
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Kraften i jordnötter 

 
Modul: 6 (Mat och avfall) 
 

 
 

 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Biologi 

Inledning 

Precis som människor behöver växter också energi för att växa. De får denna energi från solen. Detta experiment 
kommer att visa dig hur du kan frigöra denna energi igen. 
 

Dags att sätta igång!  

Sätt försiktigt i nålspetsen i en jordnöt och nålsögat i korken. 
 
Avlägsna båda sidorna på den stora burken och gör ett par hål i botten. Var försiktig med burkens vassa kanter! 

Gör två hål i den lilla burken, infoga en lång spik genom den och häng den lilla burken i den stora burken. Häll i lite 
vatten i den lilla burken och mät temperaturen. 
 
Tänd nu ljuset och håll jordnöten i lågan till dess att den börjar brinna. 
Starta klockan och placera den brinnande jordnöten under den lilla burken med vatten. Mät temperaturen igen 
när jordnöten har brunnit upp. 
 

Vad är det som händer?  

Växter behöver energi för att växa. Denna energi kommer mestadels från solen. Detta är tydligt eftersom de flesta 
växter inte växer så bra på mörka platser. 
 
Vid fotosyntes tar växtcellerna upp solenergi. Tack vare denna energi äger en rad komplicerade kemiska 
reaktioner rum, vilket gör att växten kan växa. 
 
I naturen finns det en regel som säger att energi aldrig försvinner. Det innebär att solenergin lagras i växten. Du 
kan släppa ut denna energi igen om du bokstavligen använder växten som bränsle. Energin omvandlas då till ljus 
och värme. Samma sak händer när du äter växten: din kropp använder energin som frigörs för att växa och för att 
bibehålla din kroppstemperatur. 
 
Jordnötter innehåller enorma mängder energi eftersom de innehåller mycket olja. Fett innehåller dubbelt så 
mycket energi som socker. Det är därför det är bäst att inte äta för mycket fett. Din kropp kommer att lagra 
överflödsenergin i fettlager. Med andra ord: du blir fet … 
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Material som behövs:  

 en påse osaltade jordnötter 

 två tomma burkar: en stor och en liten 

 konservöppnare 

 nål 

 termometer 

 tidtagarur 

 lång spik 

 kopp med vatten 

 nål 

 kork 

 ett litet ljus 

 tändstickor 

Tips för lärare: 

 Du kan välja att dela upp klassen i grupper och låta eleverna experimentera med olika typer av nötter och 
jordnötter. Efteråt kan man jämföra resultaten. 

 Låt eleverna utföra experiment i ett välventilerat utrymme. Jordnötter brinner kraftigt och kan ge upphov 
till rök och stark lukt. 

 Du kan låta eleverna beräkna exakt hur mycket värme som har tagits upp av vattnet: mät vattnets massa m 

och temperaturförändringen t  under experimentet. Den mängd värme som tas upp motsvarar då Q, där 
 

Q = 4186
C.kg

J


.m. t  

 

 Denna energimängd motsvarar mer eller mindre jordnötens energimängd. Men naturligtvis är det inte ett 
exakt värde. Sannolikt brann inte jordnöten upp fullständigt och en del värme gick förlorad. Exakta resultat 
skulle kräva bättre experimentella förutsättningar (exempelvis med hjälp av en kalorimeter). 

 Diskutera med eleverna hur det enda som finns kvar efter förbränningen är kol. Detta är den kemiska 
reaktionens slutprodukt. 

Källa: Technopolis 
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Uppmätt och upplevd 
temperatur 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

 
Avsnitt: 2 

 
Bild: 4 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 
 

EXPERIMENTSCHEMA: 
Allt material måste vara ute i rummet under tio minuter eller så. 
Rör vid de olika materialen – vissa kommer att kännas varma och vissa kommer att kännas kalla. Försök att 
rangordna dessa. 
Kolla sedan yttemperaturen på varje material med hjälp av en infraröd termometer. Detta kommer att visa (mer 
eller mindre) samma temperatur för de olika materialen. 
 
FÖRKLARING: 
Varför lämnades materialen ute under en viss tid?  
Så att de alla skulle uppnå samma temperatur. Värmeväxling, och därmed temperaturvariationer, äger alltid rum 
från det varmaste objektet till det som är kallast. Om dessa objekt placeras i en viss miljö kommer värme att 
utbytas tills de båda objekten har samma temperatur. 
Varför upplever vi en temperaturskillnad? 
Här är det varmaste objektet elevens hand (cirka 30°C på ytan). Värme kommer därför att överföras från handen 
till olika material. 
Dessa material är termiska isolatorer – de förhindrar värme från att förflytta sig genom dem (trä, plast). Handens 
värme förblir alltså ”blockerad” mellan handen och objektet. Den värme vi känner kommer med andra ord från 
vår egen hand. 
Dessa material är termiska ledare – de tillåter värme att lätt förflytta sig genom dem (metaller). Handens värme 
tränger ut genom isoleringen. Om värme tas bort från ytan på vår egen hand känns det kallt. 
Slutligen har andra material en hög termisk tröghet. Detta innebär att de kyls ned eller värms upp mycket 
långsamt. När vi rör vid en kall sten absorberas handens värme av stenen, som blir lite varmare. Precis som när 
det gäller metaller känns stenen kall. Om stenen förblir i solen kommer den att suga upp värmen och sedan avge 
den. 
Vad kännetecknar en isolator? 
Den bästa termiska isolatorn är stillastående luft. En bra isolator håller kvar små luftbubblor, så som skum, 
glasfiber och polystyren. 
 

Material som behövs: 
- Olika material (trä, plast, metaller, sten osv.), helst med en plan yta 
- Infraröd termometer 

 

Tips för lärare: 
- att undersöka begreppen isolatorer, ledare och termisk tröghet. 
- att ställa frågor om material som används för isolering (kläder, byggnader) 
- att undersöka skillnaden mellan värme och temperatur 
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Källa: Exploradôme 

 

 

 

 

Glödlampor och 
värme 

 
Modul: 5 (Hushållsenergi) 
 

 
Avsnitt: 2 

 
 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 

Inledning 

I vårt dagliga liv beskriver vi ”ljus” som något vi kan se med våra egna ögon. Men det ljus vi ”ser” är bara en liten del 
av det som fysiker kallar för ljus. Det finns med andra ord både ”synligt ljus” och ”osynligt ljus”. För våra ögon är 
infrarött ljus osynligt. Vi kan dock observera det i form av värme. Detta har konsekvenser vad gäller lampors 
energianvändning. 
 

Dags att sätta igång!  

Tänd de tre lamporna och placera en uppochnedvänd, halvgenomskinlig hink över var och en. Berätta för eleverna 
vad som finns under hinkarna: en 15W-glödlampa, en 60W-glödlampa och en 15W-lysrörslampa. Eleverna ska nu 
ta reda på var lysrörslampan befinner sig. 
 

Vad är det som händer?  

Lysrörslampan avger mest ljus (jämförbart med en 60W-glödlampa), men avger mycket mindre värme. 
 
15W-glödlampan avger mycket mindre ljus än de andra två lamporna, så den är lätt att identifiera. 60W-glödlampan 
avger ungefär lika mycket ljus som 15W-lysrörslampan. Detta eftersom en glödlampa omvandlar omkring 90 % av 
energin till värme snarare än ljus. Detta innebär att om du byter ut en 60W-glödlampa med en lysrörslampa med 
samma ljusmängd kommer du att använda mycket mindre energi för samma ljusmängd. 
 
En klassisk glödlampa avger ljus när du skickar elektricitet genom glödtråden. Detta gör att glödtråden värms upp 
och sänder ut ljus. För att undvika att glödtråden brinner upp avlägsnas allt syre från glödlampor. Tidiga glödlampor 
bestod av vakuum, men moderna lampor är fyllda med en inert gas. 
 
Du kan jämföra en lysrörslampa med ett lysrör som har vikts ihop för att passa i en vanlig lamphållare. Röret i 
lysrörslampan är fylld med kvicksilvergas. När elektricitet flödar genom röret kolliderar elektroner och 
kvicksilveratomer, vilket får kvicksilveratomerna att ge ifrån sig ljus. Det ultravioletta (UV) ljus som 
kvicksilveratomerna avger är dock inte synlig för oss. Det är därför sidan på en lysrörslampa är täckt med ett lager 
fluorescerande pulver, vilket omvandlar UV-strålar till synligt ljus. En lysrörslampa håller ungefär tio gånger så 
länge som en glödlampa. 
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Material som behövs:  

 glödlampa 15W 

 glödlampa 60W 

 lysrörslampa 15W 

 tre halvgenomskinliga hinkar 

Tips för lärare: 

 Eleverna får två typer av information för att avgöra vilken lampa som befinner sig under vilken hink: 
belysning och den värme varje lampa avger. Uppmuntra dem att komma till fram till rätt slutsats på egen 
hand. 

 Låt eleverna undersöka hur många glödlampor, lysrörslampor, LED-lampor och så vidare de har hemma. 

 Lysrörslampor innehåller en mycket liten mängd kvicksilver, vilket inte är särskilt nyttigt. Om du har 
sönder en lysrörslampa bör du öppna fönstret i femton minuter innan du städar upp. Men den CO2 du 
sparar med lysrörslampor är viktigare för miljön än det extra kvicksilver du kanske släpper ut. Dessutom 
håller forskare på att utveckla lampor som ersätter kvicksilvret med xenon – en inert gas som inte 
reagerar med något och därmed inte är giftig. 

Källa: Technopolis 
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Effektiviteten i 
glödlampor 

 
Modul: 5 (Hushållsenergi) 
 

 
Avsnitt: 2 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 
Matematik 
Informatik 
Miljövetenskap 

 
Beskrivning:  
 
Eleverna ska uppskatta ljusmängd och energiförbrukning för olika glödlampor, beräkna hur effektiva de är samt 
rangordna dem. 
 
Mål:  
 
Eleverna bygger mätutrustning. De mäter elförbrukningen och ljusintensiteten i en glödlampa, en halogenlampa, 
en lysrörslampa och en LED-lampa med samma sockel (E14 eller E27) och liknande ljusmängd samt beräknar 
effektiviteten (lumen/watt). Slutligen gör de ett diagram som illustrerar resultaten. 
 
Utformning och arbetsuppgifter som ska genomföras: 
 
Lärare: 

1. Diskuterar med eleverna fördelarna med att minska energiförbrukningen för individer, samhället och den 
globala miljön. 

2. Förklarar projektet (syfte, uppgifter, förberedelser och förväntade resultat). 
3. Skapar grupper om 4–5 deltagare. 
4. Fördelar arbetsuppgifter åt deltagarna enligt kunskaper och önskemål. 

 
Deltagarlag: 

1. Målar insidan av en papperslåda eller cylinder svart. 
2. Bygger mätanordning enligt skissen i elevmaterialet. 
3. Placerar glödlampan i lampan och tänder den. 
4. Mäter energiåtgång/förbrukning (i watt) och det ljusflöde (i lumen) som avges. 
5. Skriver ned resultatet i tabellen (se bilaga). 
6. Släcker lampan, byter glödlampa. 
7. Utför samma process (steg 3–5) på samma sätt med alla typer av lampor som skall undersökas (halogen, 

lysrör och LED-lampor). 
8.  Dokumenterar forskningsverksamheten genom att ta kort eller filma. 
9.  Beräknar lampornas effektivitet (lumen/watt). 
10. Presenterar resultatet i följande diagram: 

 nominell energiförbrukning (energiförbrukning markerad på lampan) jämfört med uppmätt 
energiförbrukning. 

 nominell energiförbrukning jämfört med ljusflöde (lumen).  

 uppmätt energiförbrukning jämfört med ljusflöde (lumen) på samma diagram. 
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 typ av lampa jämfört med ljusflödeseffektivitet. 
11. Håller i en presentation och diskuterar resultaten med klasskamraterna. 

 
Förväntade resultat: 
 

1. Lagdeltagarna kommer att lära sig fördelen med att arbeta tillsammans på ett organiserat sätt.  
2. Utifrån sina egna resultat lär de sig hur man sparar energi och pengar samt hur man motverkar 

klimatförändringar. 
 
 

Material som behövs: 

 elevmaterial 

 PC 

 kamera, mobiltelefon 

 reflekterande golvlampa 

 papperslåda eller cylinder 

 svart färg 

 svart tyg  

 elmätare 

 ljusmätare 

 olika lampor med liknande ljusflöde (lumen) och sockel 

Tips för lärare: 

 Led och administrera presentation. 

 Låt eleverna agera fritt, vara innovativa och kreativa samt genomföra sina egna idéer. 
 

Källa: DMSZSZ 
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Elevmaterial 

Utformning för mätanordningen. 

 
1: anslutning till 220 V AC 
2: elmätare 
3: reflekterande golvlampa 
4: cylinder målad svart invändigt   
5: ljusmätare 
6: svart tyg, ströljusfilter 
 

Excelltabell (exempel) 

Undersökningsresultat 

Typ av lampa 

nominell 
effekt 

(W) 

uppmätt 
effekt (W) 

ljusflöde 
(lumen) 

nominell 
effektivitet 

(lumen/watt)  

uppmätt 
effektivitet 

(lumen/watt)  

glödlampa 15 15 270 18 18 

halogenlampa 15 15 400 27 27 

lysrörslampa 15 20 450 30 23 

LED-lampa 5 7 300 60 43 

 

Diagram (exempel) 

Nominell effekt jämfört med uppmätt effekt 

 
 

 

  

0 10 20 30

incandescent…

halogen bulb

fluorescent bulb

LED bulb

measured input
watt

nominal input watt
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Mindre energi för att 
koka vatten 

 
Modul: 5 (Hushållsenergi) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik  
Matematik  

SCHEMA: 
Syftet med experimentet är att koka upp 50 cl vatten med så lite energi som möjligt genom att använda vanliga 
uppvärmningsenheter (i synnerhet vattenkokare och kokplattor). 
Mät tiden mellan det att du sätter på uppvärmningsenheten tills dess att vattnet börjar koka. 
Varje test måste utföras så att enheten används med full effekt. 
För att beräkna energiförbrukningen: förbrukning (wattimmar, Wh) = effekt (watt, W) x tid (timmar, h). 
Effekten i varje enhet står vanligtvis angiven på produkten eller i användarmanualen. 
Blir det någon skillnad när du täcker behållaren? 
 
FÖRKLARING: 
För att värma upp innehållet i en behållare behöver du en överföring av värme (= överföring av energi) från källan 
(uppvärmningsenheten) till målet (vattnet). Emellertid kan man drabbas av energiläckage som minskar den mängd 
energi som överförs till målet, vilket därmed ökar tiden för uppvärmning. 

 Om du använder en kokplatta och behållaren är för liten kommer den del av plattan som inte är i kontakt 
med behållaren att överföra värme till luften omkring. Detta är ett energiläckage. 

 Metallbehållare är bra termiska ledare. Energin kan lätt gå igenom deras väggar. Detta är ett 
energiläckage. 

 Om behållaren inte är täckt kommer vattnet inuti att släppa ifrån sig en viss mängd värme till luften 
omkring (i synnerhet genom avdunstning). Detta är ett energiläckage. 

Den elektriska vattenkokaren är den mest effektiva metoden, eftersom det är ett isolerat system. Vattnet och 
uppvärmningsenheten är instängda i ett isolerat utrymme (plast är en bra termisk isolator). All producerad värme 
används för att värma vattnet med ett minimum av energiläckage. 
Men ibland måste man använda en metallbehållare, så täck den! Detta kommer att öka isoleringen mellan in- och 
utsida samt gör att du till stor del kan undvika energiläckage. 
Med hjälp av dessa metoder kan du koka upp vatten med nästan hälften så mycket energi. 

Material som behövs:  
- 50 cl vatten 
- 1 vattenkokare 
- Olika typer av kokplattor (el, gas, induktion) 
- Olika typer av behållare och lock (metall, keramik) 

Tips för lärare: 

 Syftet med detta experiment är i huvudsak att förstå vikten av termisk isolering för att spara energi. Så det 
är inget problem om du endast har en typ av kokplatta för ditt experiment. 

Källa: Exploradôme 
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Albedo 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

  

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Fysik 

Inledning 

Som en följd av växthuseffekten försvinner snö- och istäcken. I och med att dessa vita ytor försvinner värms vår 
planet upp ännu snabbare. I detta experiment får du veta varför. 
 

Dags att sätta igång!  

Dra ballongernas öppningar över flaskhalsarna. För att säkerställa att de sitter fast ordentligt kan du använda ett 
gummiband. 
 
Ställ två flaskor nära en värmekälla, helst i solen. Om solen inte skiner kan du också använda en varm lampa eller 
en hårfön för att värma upp flaskorna. 
 

Vad är det som händer? 

Ballongerna blåser upp sig själva. Ballongen på den svarta flaskan växer snabbare och större än ballongen på den 
vita flaskan. Den svarta flaskan absorberar energi (värme) från solen mycket bättre än den vita flaskan, medan den 
vita flaskan återspeglar merparten av den solenergi som når den. När en flaska absorberar energi (värme) värms 
luften inuti upp. Varmluft expanderar och ballongen blir större. 
Ett objekts albedo är ett mått på hur mycket detta objekt reflekterar solljus. I teorin har ett perfekt vitt objekt ett 
albedovärde på 1: det återspeglar allt ljus som faller på det. Ju mörkare ett objekt, desto lägre dess albedovärde. 
Ett objekt som absorberar allt solljus och inte reflekterar något alls har ett albedovärde på 0. 
 

Ungefär två tredjedelar av vår planet består av mörkblå oceaner. Precis som den svarta ytan i experimentet kan 
dessa hav absorbera mycket värme – de har ett lågt albedovärde. Dessutom finns det färre vita reflekterande 
moln över vatten än över land. Den stora mängden energi i våra oceaner säkerställer att klimatet på vår planet är 
lagom och behagligt. Själva kontinenterna, och i synnerhet de delar som är täckta med snö som inte smälter, 
reflekterar mycket mer solljus. 
 

På grund av smältande istäcken minskar den reflekterande ytan på vår planet, vilket i sin tur gör att mer värme 
från solen absorberas. Den massiva skogsavverkningen bidrar också till växthuseffekten. Albedoeffekten är ännu 
större i tropikerna än i polarområdena, eftersom dessa områden får mycket mer sol. När lantbrukare i tropikerna 
hugger ned mörk regnskog för att odla upp den ännu mörkare jorden under träden kommer temperaturen i detta 
område att stiga med ett årsgenomsnitt på 3°C. Detta förutom det faktum att skogsavverkningen gör att vår 
planets gröna lungor (tropiska regnskogar), som absorberar växthusgasen CO2 och avger syre i luften, försvinner. 
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Material som behövs:  

 en vitmålad plastflaska 

 en svartmålad plastflaska 

 två små ballonger 

 värme från solen (eller annan källa) 

Tips för lärare: 

 Fyll ballongen med luft för att sträcka ut den innan experimentet. 

Källa: Technopolis 
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Bioetanol 

 
Modul: 7 (Shopping) 
 

  

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 

✓ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Kemi  

Inledning 

Vi släpper inte bara ut för mycket CO2, vi släpper även ut andra skadliga ämnen i vår atmosfär. De flesta utsläppen 
av skadliga ämnen är ett resultat av förbränning. 
 

Dags att sätta igång! 

Tänd eld på båda vätskorna och släck ljuset. Håll en glasbägare ovanför varje flamma och fånga in ”röken”. Placera 
sedan bägarna över ljusen. 
 

Vad är det som händer?  

I båda skålarna äger en förbränning rum. Detta är en kemisk reaktion där ett bränsle reagerar med syre. Genom 
att placera en bägare över lågan kan inget färskt syre nå bränslet. När allt syre har förbrukats kan förbränningen 
inte längre fortsätta och lågan dör. Skålen med ”vanlig bensin” skapar svart sot på insidan av bägaren. 
Förbränning av etanol och syre är en fullständig förbränning. Detta innebär att bränslet binder så mycket 
oxidationsmedel (i detta fall syre) som möjligt. Detta betyder att i alla eller nästan alla fall bryts alla 
bränslemolekyler helt ned till atomer, där varje atom skapar bindningar till så många atomer av oxidationsmedlet 
(oftast syre) som möjligt för denna typ av atom. Den fullständiga förbränning av etanol ser ut som följer (tre 
dioxidmolekyler per etanolmolekyl): 
 C2H5OH + 3 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O  
Därmed är den enda kvarvarande produkten i denna fullständiga förbränning koldioxid (och vatten). Koldioxiden 
befinner sig i bägaren i form av en gas, som per definition inte är synlig. Som mest ser du lite vattenånga på 
insidan av glaset. 
Bensinens beståndsdelar reagerar i enlighet med en ofullständig förbränning. Denna reaktion inträffar om det inte 
finns tillräckligt med oxidationsmedel, men där förbränningsreaktionen ändå inte avslutas (exempelvis på grund 
av extrem värme). Vid en ofullständig förbränning kommer bränsleatomerna att skapa bindningar till färre atomer 
av oxidationsmedlet (oftast syre) än vad som är möjligt för den typen av atom. Vid en ofullständig förbränning 
skapas även mindre värme än vid en fullständig förbränning. Bensin består av flera kolväteföreningar med mellan 
fyra och tio kolatomer. En reaktion med en sådan ofullständig förbränning kan se ut som följer: 
 CxHy + z O2 -> a CO2 + b CO + c C + d H2O + e H2 + f CH4 
Förutom koldioxid och vatten kan du känna igen flera andra produkter, så som metan (en starkare växthusgas än 
CO2), kolmonoxid (en giftig gas), kol (syns som sot) och vattenånga. 
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Material som behövs:  

 en skål med etanol 

 en skål med tändvätska 

 en tändare 

 två glasbägare 

Tips för lärare: 

 Släck ljuset efter att du har tänt på i skålarna. Etanol brinner trots allt med en knappt synlig flamma som 
blir tydligare när rummet är släckt. Det ökar också överraskningseffekten vad gäller den ”svarta bägaren”! 

 Diskutera för- och nackdelar med bioetanol med eleverna:  
o Fördelar med bioetanol 

 Inget utsläpp av sot eller fint stoft (föroreningar + lägre albedo) 
 Förnybar energi: växter som skördats för etanolproduktionen kan planteras igen. 
 CO2-neutral: den CO2 som släpps ut när man jäser växtmaterial och bränner bioetanol 

kompenseras av den CO2 som absorberas av de växter som planteras för framtida 
bioetanolproduktion. 

o Nackdelar med bioetanol 
 Ha i åtanke att eftersom en betydande del av världens befolkning lider av hunger är det 

svårt att argumentera för att använda land som skulle kunna användas för att odla mat för 
att istället odla energi. Emellertid gäller inte detta argument när det handlar om andra 
generationens biobränslen (rester från livsmedelsgrödor, energigrödor som växer på 
ofruktbar mark) och tredje generationens (alger). 

 Strängt taget förbränns inte etanol fullständigt. Det skapas biprodukter, så som 
kolmonoxid och aldehyder. I São Paolo i Brasilien, där de använder mycket bioetanol, är 
halterna formaldehyd och acetaldehyd i atmosfären två till tre gånger högre. 

Källa: Technopolis 
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Sortering före 
återvinning 

 
Modul: 7 (Shopping) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
 

Typ av aktivitet 

✓ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Kemi 

EXPERIMENTSCHEMA:  
 

Återvinna plast och metallföremål: läskburkar, konservburkar, schampoflaskor, vattenflaskor osv. Dessa objekt är 

tillverkade av olika material beroende på användningsområde och kan sorteras och samlas in för att tillverka nya 

objekt. 

 

Plastförpackningar har normalt en symbol som anger vilken typ av plast det är. 

 

 
 

PET (polyetentereftalat) släpper inte igenom någon koldioxid – det är därför det används för att tillverka läskflaskor 

i plast. Plasten kan återvinnas för att tillverka kläder i syntetmaterial. 

 

Korkarna till dessa flaskor är tillverkade av en annan sorts plast som kallas HDPE (högdensitetspolyeten).  Denna 

plast används även till förpackningar för motorolja eller till schampo- och mjölkflaskor. Den är ogenomskinlig och 

skyddar innehållet från ljus. 

 

Förutom symbolerna kan vi se skillnaden mellan dessa plaster genom att doppa dem i vatten. HDPE flyter medan 

PET sjunker. Se till att det inte finns inga luftbubblor när du fyller flaskorna och behållarna samt se till att fylla dem 

väl för att kontrollera hur de flyter. 

 

För metallburkar måste vi använda oss av ett annat sorts test. Placera en magnet intill burken. Om den fastnar på 

burken vet vi att den är tillverkad i stål. Om den inte fastnar vet vi att den är tillverkad i aluminium. 

På sorteringscentraler separeras dessa burkar med hjälp av en elektromagnet. Aluminiumet kommer att smältas ned 

för att tillverka nya burkar, hjulnav eller till och med flygplanskroppar ... men för att göra detta måste du först samla 

in 15 miljoner burkar! 

 
 
 

Material som behövs: 
- en aluminiumburk och en stålburk 
- plastförpackningar i HDPE och PET 
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- en magnet 
- en stor behållare full med vatten 

 

Tips för lärare: 
 
 
 
 
 

Källa: Exploradôme 
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Hitta svar 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Sociologi 
Geografi 
Språk 

Beskrivning:  
 
Föraktivitet: varje elev får en länk till en källa/boktitel som de måste låna för att hitta förklaringar till vissa uttryck 
och fenomen. 
 
Del 1: Aktivitet ”vem är det/vad är det?”  
 
Innehållet i denna aktivitet hänger samman med föraktivitetsuppgiften och hjälper eleverna att bli bekanta med 
några av de termer och dokument som är relaterade till klimatförändringar i deras länder. Läraren kan använda sig 
av foton och rubriker från dagstidningar, utdrag från radiointervjuer eller nyhetsprogram på TV. 
 
Eleverna kan gå från bild till rubrik och skriva ned sina svar, berätta sina svar för läraren i en dialog eller bara 
markera de som de inte vet svaren på.  
 
Exempel på frågor:          1) Försök att förklara vad klimatsystem är. 
                                            2) Varför behövs en nationell strategi?  
                                            3) Vem är mannen på bilden? 
 
Del 2: Hitta svar 
 
Varje grupp består av 4–5 elever och får en lista med frågor (bilaga 1). Läraren ger alla nödvändiga instruktioner 
för uppgiften och ser till att eleverna har tillgång till nätet och Climate Literacy-modulerna. 
Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska träna på att sortera och kombinera olika tolkningar av fenomen i 
form av korta och lättbegripliga förklaringar. 
 
Del 3: Presentation och utvärdering 
 
Eleverna har i uppgift att presentera sina resultat med hjälp av tidsscheman, rita bilder, datoranimering eller 
genom att använda verkliga exempel.  
 
Under de sista 5–10 minuterna delar läraren ut ett kort utvärderingsformulär för att få feedback från eleverna.   
 
Nyckelaktiviteter: 
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Att lära sig nya begrepp, bekanta sig med de viktigaste processerna och företeelserna relaterade till 
klimatförändringar, få mer information om nationella dokument relaterade till klimatförändringar samt även om 
forskare, politiker och organisationer som arbetar med detta. 
Använda sig av olika källor, föra över information till grafiska presentationer, summera beskrivningar. 
 
 
 
Bilaga 1: Exempel på frågor 
 
        GRUPP A: grundläggande terminologi och presentation av klimatförändringar som ett naturligt fenomen 
 

1) Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan klimat och väder? 
2) Vad är: klimatsystem, klimatförändringar orsakade av människan, ökenspridning? 
3) Förklara och visa upp växthuseffekten. 
4) Varför ”handlar allt om energi” som det stod i modul 1? 
5) Använd tids- och händelsescheman och förklara när klimatförändringar är naturliga fenomen. 

 
         GRUPP B: klimatförändringar som en global ekonomisk fråga 
 

1) Vad har förändrats som en följd av den industriella revolutionen? 
2) Förklara med hjälp av exempel vilka mänskliga aktiviteter som mestadels ligger bakom 

klimatförändringar? 
3) Förklara och visa hur den globala uppvärmningen påbörjas och var vi redan nu kan se konsekvenserna av 

den i våra liv? 
 
GRUPP C: klimatförändringsteman i media 
 
1) Leta rätt på nyheter och artiklar om klimatförändringar. 
2) Sammanfatta vad media har skrivit om klimatförändringar. 

 
 

Material som behövs:  
 
Kopior av litteraturlista, olika tidningar, radio, TV eller dator för att spela upp utdrag från intervjuer på radio eller 
nyhetsprogram på TV, lista med frågor, kort utvärderingsformulär 
 

Tips för lärare: 
 
Länkarna/titlarna i föraktiviteten kan innefatta olika typer av källor (CD-skivor, videor, webbplatser, böcker, 
vetenskapliga tidskrifter, dagstidningar) och måste höra samman med temat i modul 1. Länkar och titlar på källor 
måste verifieras och finnas tillgängliga på webben samt bidra till att göra eleven mer intresserad. 
 
Del 2 kräver att man använder sig av öppna frågor för att motivera eleverna och få en mer detaljerad översikt över 
hur välinformerade de är och vilket intresse de har vad gäller olika teman. Om intresset är lågt rekommenderas 
det att läraren kopplar samman teman med livssituationer eller områden som eleverna finner intressanta. I denna 
del är lärarens roll främst att agera handledare som vägleder eleverna och erbjuder ytterligare förklaringar. 
 
För del 3 kan läraren erbjuda redan utformade affischer med tids- och händelsescheman på vilka eleverna sedan 
helt enkelt kan föra in text, diagram och bilder. Eleverna kan även använda sig av Prezi eller Glogster (e-affischer 
och schema). 
 
Utvärderingsformuläret är feedback för läraren: vad har eleverna lärt sig, till vilken grad vill de lära sig mer 
(bedömningsskala), vilken var den mest och minst intressanta delen, vilka av dessa färdigheter och vilka delar av 
denna information kan de använda sig av i sin vardag? 
 

Källa: INTEGRA 
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Vad kommer 
klimatförändringarna 
att leda till? 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 

✓ fallstudie 
⃝ rollspel 
⃝ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: aktiviteter 
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Sociologi 
Geografi 
Språk 

Steg 1: Diskussion    
Läraren använder sig av en PowerPoint-presentation och förklarar bakgrunden och de konsekvenser som 
förväntas inom några år. Under presentationen kan eleverna kommentera kring de fakta eller de prognoser för 
framtiden som presenteras. Frågorna och lärarens förklaringar ska få eleverna att tänka utifrån olika perspektiv, 
förutse konsekvenserna samt komma fram till slutsatser med hjälp av härledning (från exempel till allmänna 
slutsatser). 
 
Steg 2: Fallstudier  
Varje elev väljer ett av de presenterade fallen. Sedan väljer de motsvarande forskningsark med frågor och en 
introduktion till undersökningen. De behöver ha tillgång till Internet för att kunna använda olika källor (exempelvis 
Google Maps, webbplatser för lokala och icke-statliga organisationer) samt böcker där de kan hitta den 
information de behöver för att komma fram till slutsatser. De har 20–25 minuter på sig för dessa uppgifter. 
 
 Exempel på undersökningsfrågor: 

a. Vilka länder är mest utsatta? 
b. Vad har utsatta länder redan gjort för att mildra konsekvenserna? 
c. Vilka typer av problem kommer dessa länder att vara tvungna att ta itu med under den närmaste 

framtiden? 
d. Vad kan vi göra för att bidra till att lösa dessa problem? 
e. Vilka typer av problem kan Europa förvänta sig om vi inte löser dessa problem? 
f. Vilken lösning föreslår du när det gäller de kommande två åren? 

 
Steg 3: Kort presentation  
Eleverna presenterar individuellt eller i grupp. Deras presentationer (1–2 minuter) ska innehålla viktiga resultat 
och presentera en lösning. 
 
Steg 4: Klassutställning 
Efter presentationerna redigerar läraren undersökningsmaterialet (skisser, anteckningar, resultat, foton, 
teckningar, abstracts) tillsammans med eleverna för att skapa en utställning.  
 

Material som behövs:  
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Dator eller mobiltelefoner, Wi-Fi, böcker, forskningsark, vitt och färgat papper, pennor, markeringspennor, 
affischer, tidningar 
 

Tips för lärare: 
 
Förbered dig inför diskussionen i steg 1 genom att studera bakgrunden och möjliga konsekvenser med hjälp av 
öppna frågor, som till exempel: ”Om detta är sant, vilka typer av problem kan vi förvänta oss inom 5–15 år? Vilken 
sorts översvämningsskydd skulle inte vara lämpligt för detta område? Låtsas att du är borgmästare. Staden har en 
befolkning på 750 000, är en knutpunkt för sjöfart och du har en budget på 120 miljoner kronor. Vilken typ av 
lösning skulle vara ekonomiskt och miljömässigt acceptabelt?” Dessa frågor kommer att hjälpa dig att skapa mer 
samarbete med eleverna samt ger dig en viktig översikt gällande deras intressenivå, ideologiska orientering samt 
kapacitet för strategiskt tänkande. 
 
Du kan dela ut ett enhetligt forskningsark eller olika versioner av detta om du föredrar att knyta samman 
forskningsarbetet med utvecklingen av specifika undervisningsmål. Inledningen i elevernas forskningsark bör vara 
kort och tydlig och tillhandahålla all nödvändig information som krävs för ett framgångsrikt forskningsarbete.  
 
Forskningsfrågorna bör koppla samman ditt lands problem med kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för alla 
EU-medborgare. De bör även uppmuntra eleverna att undersöka vad som redan har gjorts och vilka lösningar man 
fortfarande måste genomföra. 
 
Klassutställningen är en presentation av alla elevers forskning. Den kan fungera som en utvärdering av resultaten 
eller användas av andra klasser. 
 

Källa: Aktiviteten har utvecklats av forskare på Institute Integra 
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Observerade effekter 
av klimatförändringar 

 
Modul: 1 (Introduktion till 
klimatförändringar) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Geografi 
Historia 
Språk 
Miljövetenskap 

 
Vissa experter förnekar att klimatförändringar existerar och hävdar att de är ett resultat av naturliga svängningar i 
klimatet. Dokumentationen av den ökande frekvensen ovanliga väderleksförhållanden kan dock ses som bevis och 
en indikation på farorna med klimatförändringar.  
 
Eleverna ställer samman en samling av händelser, förekomster, effekter och ovanliga vädersituationer som 
orsakas av klimatförändringar. 
 
Läraren skapar grupper om 3–5 elever och hjälper till att fördela uppgifter till de olika grupperna utifrån 
förväntade resultat och gruppernas önskemål. Slutligen utvärderar läraren resultaten tillsammans med grupperna 
samt även hur projektet genomfördes. 
 
Uppgifter för grupperna: 

1. Bestämma omfattningen av forskningsarbetet: 

 geografiskt område  

 ovanliga klimatrelaterade effekter 

 tidsintervall 

 media  
2. Tilldelning av uppgifter inom grupperna. 
3. Dokumentera forskningsverksamheten genom att ta kort eller filma. 
4. Undersökningsfas: insamlingsdatum, intensitet samt hur länge observerade händelser varar. 
5. Intervju med äldre personer. 
6. Fotografera synliga effekter och konsekvenser av ovanliga klimathändelser. 
7. Sammanställning av insamlade uppgifter i tabellform (temperatur, nederbörd, extremt kallt väder). 
8. Sammanställning av diagram. 
9. Presentation av resultaten i klassrummet med hjälp av skolans material. 
10. Dela med sig av forskningsresultaten till lokalsamhället och media med hjälp av en belysande artikel. 

 
Förväntade resultat: 
 

1. Deltagarna får självförtroende, kunskap samt en översikt gällande klimatförändringarnas effekter på deras 
egna erfarenheter. 

2. Deltagarna vill agera och arbeta med att bromsa klimatförändringarna. 
3. Kartläggning av ovanliga klimathändelser. 
4. Presentation av projektresultaten. 
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Material som behövs: 

 PC 

 kamera, mobiltelefon 

 tillgång till arkiv 
 

Tips för lärare: 

 Arkiverade uppgifter från den nationella väderlekstjänsten kan vara en rik källa. 

 Låt eleverna och grupperna agera fritt, vara innovativa, kreativa samt genomföra sina egna idéer. 
 

Källa: DMSZSZ 
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Uppskattning av 
ekologiska fotavtryck 

 
Modul: 2 (Ekologiskt fotavtryck) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Ekologi 
Informatik 
Språk 
 
 

 
Gruppdeltagarna uppskattar sitt eget ekologiska fotavtryck genom att använda sig av både enkla och avancerade 
fotavtrycksberäkningsprogram. Jämför gruppmedlemmarnas resultat. 
 
Utformning, arbetsuppgifter samt lösning som ska genomföras: 
 
Lärare: 

1. Håller i en diskussion om ekologiska fotavtryck. 
2. Skapar grupper om 5–10 deltagare. 
3. Hjälper till att tilldela uppgifter till grupperna utifrån förväntade resultat och gruppernas önskemål. 
4. Modererar presentationen och diskussionen kring resultaten. 

 
Deltagarlag: 

1. Fördelar arbetsuppgifter åt deltagarna enligt gruppernas önskemål. 
2. Laddar ned ett enkelt och ett avancerat fotavtrycksberäkningsprogram. 
3. Utför beräkningar med egna faktiska uppgifter i båda programmen och noterar resultaten. 
4. Genom att modifiera svaren eller genom att validera de åtgärder för att minska sitt fotavtryck som 

föreslås av beräkningsprogrammen kan man uppskatta de delar av ens livsstil/beteende som måste 
förändras. 

5. Välj de aktiviteter du planerar att förändra med målet att bidra till en hållbar utveckling. 
6. Jämför gruppmedlemmarnas fotavtryck.  
7. Diskutera resultaten och planerade åtgärder för att minska fotavtrycket samt ställ samman dina 

klasskamraters förslag. 
8. Håll i en presentation.  
9. Lyft fram eventet och resultaten för lokalsamhället och media.  

 
Förväntade resultat: 
 

1. Deltagarna blir bekanta med fotavtrycksfenomenet. 
2. Deltagarna kommer att se betydelsen och effekten av flera olika livsstilsvanor och konsument- och 

transportbeteenden på det ekologiska fotavtryckets storlek och värde. 
3. De kan välja aktiviteter som kan minskas i omfattning för att få lägre värden, exempelvis hur de kan bidra 

till en hållbar livsstil. 
4. Förändring av livsstil och konsumentattityder bland ungdomar. 

 

Material som behövs: 

 PC 
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 Fotavtryckberäkningsprogram med manuell beräkning så som: 
www3.epa.gov/airnow/workshop_teachers/calculating_carbon_footprint.pdf 

 Fotavtryckberäkningsprogram på nätet så som: 
www.greencred.me/footprintcalculator/ 
http://footprint.wwf.org.uk/ 
http://ecologicalfootprint.com/ (enkel) 

 

Tips för lärare: 

 Hjälp till att sätta ihop grupperna. 

 Låt eleverna agera fritt, vara innovativa och kreativa samt genomföra sina egna idéer. 
 

Källa: DMSZSZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.greencred.me/footprintcalculator/
http://footprint.wwf.org.uk/
http://ecologicalfootprint.com/
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Cykla i samhället 

 
Modul: 3 (Transporter) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Geografi 
Språk 
Miljövetenskap 
Samhällsvetenskap 

Genom att minska motoriserade persontransporter genom att istället cykla skyddar man miljön och motverkar 
klimatförändringar då detta minskar smog och växthusgasutsläpp. 
 
Utformning, arbetsuppgifter, lösning som ska genomföras: 
 
Lärare: 
 

1. Diskutera med eleverna fördelarna med att cykla för att förflytta sig för individer, samhället och den 
globala miljön. 

2. Förklara projektet (syfte, uppgifter, förberedelser och förväntade resultat). 
3. Skapa 4–5 grupper om 3–5 deltagare. 
4. Hjälp till att tilldela uppgifter till grupperna utifrån förväntade resultat och gruppernas önskemål. 
5. Moderera presentationen och diskussionen kring resultaten. 
6. Moderera formuleringen av förslaget till borgmästaren och stadsfullmäktige som utformas gemensamt av 

alla grupper. 
 
 
Deltagarlag: 
 

Dokumentera forskningsverksamheten genom att ta kort eller filma. 
 

A) Karta över cykelväg: 
 

1. Cykla längs cykelvägen i samhället/staden. 
2. Rita in rutten på stadskartan, markera sträckor med hög och låg kvalitet, brister samt farliga platser. 
3. Skapa en e-karta med hjälp av den karta du ritade. 

 
B) Platser för cykelförvaring: 

 
1. Ta en systematisk cykeltur/promenad i samhället/staden till viktiga offentliga institutioner, så som 

järnvägs- och busstation, busshållplats för långväga resor, skola, vårdcentral, sjukhus, polis, post, butiker, 
köpcentrum, bank, restaurang, lokala myndigheter osv. 

2. Markera platser för cykelförvaring på stadskartan och notera kapaciteten. 
3. Gör en tabell som innefattar adress, befintlig kapacitet och beräknad nödvändig kapacitet på 

förvaringsplatserna. 
4. Ta fotografier.  
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C) Förteckning över offentliga institutioner man inte kan ta sig till med cykel: 
 

1. Under beteckningen platser för cykelförvaring noteras viktiga offentliga institutioner.  
2. Gör en tabell: lista institutionerna och notera om de är tillgängliga med cykel på cykelväg, säkert på gatan, 

osäkert på gatan eller omöjliga att nå med cykel. 
 

D) Nödvändiga cykelvägar: 
 

1. Rita in befintliga eller möjliga cykelvägar på kartan från centrum samt från järnvägs- och busstationer till 
institutionerna på listan. 

 
E) Formulera ett förslag om hur man kan utveckla cykelmöjligheter adresserat till borgmästaren och 

stadsfullmäktige: 
 

1. Skapa en sammanställd e-karta baserad på dina resultat (uppgifter A, B, C, D, E). 
2. Skapa en tabell över institutioner av allmänt intresse som en sammanfattning av dina observationer 

(uppgifter B, C). 
3. Presentera projektresultaten för dina klasskamrater. 
4. Varje grupp ska skriva ned sina förslag gällande utveckling av cykelmöjligheter på ett ark eller 

blädderblock. 
5. Klasskamraterna väljer sedan gemensamt ut det bästa förslaget. 
6. Formulera ett brev som innehåller en kort redogörelse för projektet, projektets resultat samt ert förslag 

till borgmästaren och stadsfullmäktige. 
 
Förväntade resultat: 
 

1. Deltagarna förstår konsekvenserna av klimatförändringar. De vill agera för att motverka klimatförändringar. 
2. Deltagarna får information om cykelmöjligheter, får uppmuntran samt vill använda cykel när de ska förflytta 

sig.  
3. En karta över cykelvägar i bostadsområdet. 
4. Markerade platser för cykelförvaring på den lokala kartan. 
5. En sammanställning över kapaciteten för platser för cykelförvaring samt en förteckning över förmodade 

ytterligare behov. 
6. En förteckning över offentliga institutioner man inte ta sig till med cykel. 
7. Ett förslag gällande utveckling av cykelmöjligheter adresserat till borgmästaren och stadsfullmäktige.  

 

Material som behövs:  
1. cykel 
2. PC  
3. tryckt och elektronisk stadskarta  
4. kamera eller mobiltelefon 

 

Tips för lärare: 

 Led och administrera presentationen samt formuleringen av brevet. 

 Låt eleverna agera fritt, vara innovativa och kreativa samt genomföra sina egna idéer. 
 

Källa: DMSZSZ 
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Motivera föräldrar till ett 
hållbart hem 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat:  
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Samhällsvetenskap 
Psykologi 
Språk 
Matematik 

Steg 1: Skapa ett frågeformulär 
       Förslag på delar i frågeformuläret: 

1. Kategorier för olika byggnadstyper: passivhus, traditionella hus, hyreshus, andra typer 
2. Distrikt: stad, förort, landsbygd 
3. Det år byggnaden uppfördes 
4. Typ av anpassningar i byggnaden: energi, vatten, sol, värme 
5. Genomsnittsbeloppet för de månatliga fakturorna för energi, vatten och värme 
6. Kritiska områden (öppna frågor) 
7. Hinder som minskar föräldrarnas motivation att ta itu med problemet/problemen mer aktivt 

(exempelvis finansiella hinder, delat ägande, hyreslägenhet, gammal byggnad, annat) 
 
Läraren måste granska och diskutera med eleverna vilka frågor som är relevanta för undersökningen och vilka som 
bör ändras eller läggas till. Formuläret bör inte innehålla alltför många frågor, inte mer än tio. Slutversionen skrivs 
ut eller skickas via e-post till eleverna som har två dagar på sig att få svar från sina föräldrar. 
 
Steg 2: Undersökning hemma 
Eleverna tar med sig frågeformulären hem och berättar för föräldrarna om syftet med denna undersökning. 
Om föräldrarna inte vet en del av svaren, så som när huset uppfördes eller vilka anpassningar som har gjorts, kan 
läraren hjälpa eleverna att försöka hitta denna information på webbplatser för byggnadsmyndigheter.   
 
Eleverna tar med sig frågeformulären tillbaka till läraren för databearbetning och presenterar dem följande 
lektion.   
Ett annat alternativ är att eleverna utför databearbetningen under en lektion i informatik. 
 
Steg 3: Databearbetning och presentation 
Lärare och elever analyserar och presenterar resultaten.  
Utifrån resultaten formulerar varje elev minst tre tips eller förslag som kommer att vara till hjälp när det gäller att 
motivera föräldrarna att börja använda sig av mer hållbara lösningar. 
 
Nyckelaktiviteter: 

 förstå och lära sig nya termer 

 bli bekant med olika forskningsmetoder och element i kvalitativ forskning 

 identifiera styrkor och svagheter i olika forskningsmetoder 

 få information om hur energieffektiva deras hem är och vilka områden som är kritiska  

 formulera förslag gällande en mer ekonomisk lösning som kan ha en effekt på alla familjemedlemmar 
samt är ekonomiskt gynnsam 
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Material som behövs: projektor, duk, dator (PowerPoint-presentation, Excel-dokument eller andra program som 
möjliggör presentation och bearbetning av data), skrivare, Wi-Fi, anteckningsblock, pennor  

Tips för lärare: 
I steg 1 bör läraren analysera och diskutera med eleverna vilka frågor som är relevanta för undersökningen så att 
de förstår syftet med varje fråga samt vikten av att frågan är formulerad på rätt sätt. 
Steg 2: Om föräldrarna inte finns på plats, om de inte vet så mycket om anpassningar eller om de inte vill delta kan 
eleverna göra sin egen undersökning. 
Steg 3: Läraren kan också demonstrera dataanalysen, eftersom ett av målen även är att lära eleverna hur man 
utför analyser och kvalitativ forskning. 
Steg 4: Eleverna kan även göra demonstrationsvideor om enkla reparationsidéer, hur man hittar och ansöker om 
ekonomiskt stöd eller informera föräldrarna om plattformen Climate Literacy. Syftet med denna uppgift är att de 
är mer aktivt engagerade i denna fråga jämfört med sina familjemedlemmar och andra medborgare. 
 

Källa: INTEGRA Institut 
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Energiförbrukning 

 
Modul: 4 (Bostäder) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
Bild: 7 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Matematik 
Språk 
Miljövetenskap  
 

 
Eleverna genomför en undersökning om hushålls energiförbrukning 
 
Utformning och uppgifter som ska genomföras: 
 
Lärare: 

1. Förklarar projektet (syfte, uppgifter, förberedelser och förväntade resultat). 
2. Hjälper till att skapa grupper om 3–5 elever. 
3. Tilldelar uppgifter till grupperna utifrån förväntade resultat och gruppernas önskemål. 
4. Leder och administrerar presentationen. 

 
Deltagarlag: 
 

1. Samlar in månadsräkningar för olika typer av förbrukning i sina hem: el, gas, värme och vatten. 
2. Ställer samman en tabell för varje typ: energiförbrukning för varje månad. 
3. Ställer samman diagram för olika typer av energiförbrukning för varje månad. 
4. Ställer samman ett diagram som visar alla typer av förbrukning för varje månad. 
5. Jämför resultaten för deltagare bor i villa och i lägenhet. 
6. Håller i en presentation och diskuterar följande frågor: 

 liknar diagrammen för de olika typerna av förbrukning varandra eller är de identiska? 

 vilka månader tycks särskilja sig för de olika typerna av förbrukning? 

 tolka resultaten i olika diagram. 

 försök förklara om det finns någon skillnad mellan förbrukningsdiagrammen för villor och 
lägenheter. 

 
Förväntade resultat:  
 

1. Deltagarna kommer till insikt var de kan spara energi samt minska utsläpp av växthusgaser. 
2. En redovisning över en familjs månatliga energiförbrukning under ett eller flera år. 
3. Tolkning av minimum-maximumvärden vad gäller förbrukning. 
4. Jämförelse av olika hushållsbehov.  

 

Material som behövs: 

 PC 

 tillgång till räkningar från energileverantörer 
 

Tips för lärare: 
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 Led och administrera presentation. 

 Låt eleverna agera fritt, vara innovativa och kreativa samt genomföra sina egna idéer. 
 

Källa: DMSZSZ 

 

 

 

 

 

 

 

  



81 
 

 

 

Skoltidning och skolradio  

 
Modul: 5 (Hushållsenergi) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Språk 
Konstutbildning  

Beskrivning:  
 
För att motivera eleverna presenterar läraren undervisningsaktiviteterna och målen som eleverna måste uppnå 
för varje enskild aktivitet. Efter denna presentation följer några allmänna anvisningar om arbetsprocessen 
gällande de specifika aktiviteter eleverna kan välja mellan: 
 

a) korsord som innehåller ord från avsnitt 1–3. 
b) kort tecknad serie som sammanfattar det viktigaste budskapet i modul 5 
c) skämtteckning om de huvudsakliga misstagen i hushålls energihantering 
d) artikel om hur man kan spara mer energi i skolan 
e) korta radioklipp om intressanta och inte så välkända fakta inom detta ämne  
f) en radio- eller tidningsintervju med en expert eller andra elever som är aktiva i detta område 
g) en musik- eller konsttävling med fokus på hushålls energiförbrukning 

 
Elever som kommer att arbeta med ett korsord bör använda sig av olika typer av ordböcker och handböcker för 
att göra korsord, vilket hjälper dem att matcha orden vertikalt och horisontellt. 
Elever som kommer att arbeta med en serie eller skämtteckning kan använda sig av tips från handböcker i detta 
ämne. 
Elever som skriver artiklar och intervjuer måste använda sig av läroböcker för att få exempel på den formella 
struktur som krävs.  
 
Läraren granskar sedan slutprodukterna och ger feedback. Om pappersarbetet/artikeln/skissen lever upp till 
förväntan läggs detta till i den mapp som kommer att lämnas över till den person som ger ut skoltidningen samt – 
i relevanta fall – håller i skolradiokanalen. 
 
 

Material som behövs: ordböcker, handböcker, Wi-Fi, dator eller mobiltelefon, pennor, anteckningsblock  

Tips för lärare: 
Det huvudsakliga målet med denna aktivitet är att motivera eleverna att lära sig mer om nya teman på ett mer 
kreativt och interaktivt sätt.  
 
 
 
 

Källa: Forskarlag från Integra Institut 
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Skola med noll avfall  

 
Modul: 6 (Mat och avfall) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
Bild: 27–49 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat:   

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 

✓ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Sociologi 
Biologi 
Teknologi 
 

Beskrivning:  
 
Steg 1: Gemensamma skolluncher 
Elever och lärare äter tillsammans. Syftet med denna aktivitet är att uppmuntra eleverna att minska sin mängd 
matrester till ett minimum. De gemensamma måltiderna är också ett trevligt sätt att umgås. 
 
Steg 2: Sortera rester 
Efter måltiden sorterar läraren och eleverna resterna och lägger dem i fyra behållare. Ovanför varje behållare 
placeras en affisch med en beskrivning av de komponenter som läggs däri samt hur de kan användas vidare: 
 

1. Mat som förblir intakt och har en längre hållbarhet. Avsedd för härbärgen och matbanker. 
2. Rester som fortfarande går att äta. De kan användas som ingredienser i andra rätter.   
3. Biologiskt avfall som kan användas för kompostering. 
4. Matrester som inte längre går att värma upp igen, men som fortfarande är ätliga, transporteras till 

lantbruk med djur. Detta alternativ är självfallet endast möjligt på landsbygden. 
 
Steg 3: Utmaningar vad gäller återanvändning 
Eleverna utmanas att hitta potentiella återanvändningsområden för allt avfall de genererar. Exempelvis: 

 pappersbitar: skapa geometriska former, pappersdekorationer 

 plastförpackningar: vaser, vattenkannor, burkar för att förvara olika saker 

 avloppsvatten: används för att vattna växter 
 

Material som behövs: 4 behållare, 4 affischer med beskrivning av de komponenter som placeras i dem samt hur 
de återanvänds, plantor för fruktträd, buskar och blommor, frön för att odla grönsaker och örter, datorer.  
 

Tips för lärare: 
 
Läraren kan använda varje aktivitet under sin lektionstid. Om skolan beslutar sig för att genomföra detta projekt 
bör dessa aktiviteter genomföras av alla klasser och få stöd av de flesta lärarna för att nå sitt huvudsyfte.  
Gemensamma måltider kan även användas för att ge mer tid för informella samtal mellan elever och lärare för att 
utbyta åsikter och idéer. Lärare som beslutar sig för att äta gemensamma måltider med sina elever bör cirkulera 
mellan olika grupper. 
Att sortera rester är en mycket enkel men mycket effektiv aktivitet, vilket kommer att ha en stor inverkan på 
elevernas vanor och uppfattningar. Det enda skolan behöver göra är att tillhandahålla fyra behållare med fyra 
planscher som beskriver komponenterna och hur de är tänkta att återanvändas i skolmatsalen. Lärarens uppgift är 
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att presentera syftet och betydelsen av dessa behållare samt öva på hur man använder dem efter de 
gemensamma måltiderna. 
 
Aktiviteterna från del 3 och del 4 kan användas under vanlig klassrumsverksamhet för att bryta upp rutinen eller 
som en annan typ av läxor eller metod för att höja motivationen. 
 
 
 

Källa: Forskarlag från Integra Institut 
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Frukt och grönsakers 
resa 

 
Modul: 6 (Mat och avfall) 
 

 
Avsnitt: 1 

 
Bild: 5 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Biologi 
Geografi 
Matematik 
 

Beskrivning:  
Denna aktivitet syftar till att öka medvetenheten om att den frukt och de grönsaker vi äter dagligen ibland fraktas 
långa sträckor för att komma till våra tallrikar, men till ett pris i form av föroreningar. 
 
När du förbereder denna aktivitet, gå till en stormarknad och skriv ned ursprunget för ett tiotal frukter och 
grönsaker vi brukar äta.   
För att påbörja aktiviteten ska varje deltagare ”gå och handla” och välja två grönsaker och två frukter på listan. 
Dessa varors ursprung kommer att avslöjas efter att alla har gjort sitt val. Alla kan välja vad de vill. 
Sedan kommer ”CO2-kostnaden” för varje varukorg att räknas ut. 
Detta värde är endast ungefärligt, men motsvarar realistiska genomsnittliga värden. För att förenkla denna 
aktivitet tas endast CO-utsläpp upp i detta sammanhang. 

Transportmetod 
Transporterad 
kvantitet (ton) 

CO2-utsläpp 
(g/km) 

CO2-utsläpp 
per ton (g/km) 

Typ av transport 

Lätt lastbil 3 300 100 Vägtransport (<100 km) 

Tung lastbil 20 600 30 Vägtransport (>100 km) 

Båt (lastfartyg) 20 000 188 000 9,4 Transport på havet 

 
Med hjälp av en atlas eller en applikation av typen Google Earth mäts avståndet mellan produktionen och 
konsumenten. Kontrollera därefter de transporttyper som kommer att användas för varje etapp på resan med 
hjälp av uppgifterna i tabellen.  
Beräkna sedan CO2-kostnaden per ton för de utvalda varorna. Idealiskt bör CO2-kostnaden för samma typ av 
livsmedel jämföras – med andra ord en produkt producerad både lokalt och utomlands. 
 
Exempel: gröna bönor 
Producerad i Frankrike  
Avstånd: 200 km från Paris på väg 
Total mängd CO2 (per ton) = 200 x 30 = 6000 g 
Producerad i Kenya 
Avstånd: 600 km på väg för att nå havet + 8600 km med båt + 600 km på väg 
Total mängd CO2 (per ton) = 600 x 30 + 8600 x 9.4 + 600 x 30 = 116 000 g 
Målet här är inte att skapa skuldkänslor eller att säga att livsmedel som produceras långt ifrån där de kommer att 
konsumeras är av dålig kvalitet, utan att få eleverna att inse att enbart välja mat utifrån vad man gillar utan att 
tänka på dess tillgänglighet kan resultera i en typ av konsumtion som orsakar föroreningar. 
 

Material som behövs: 
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Tips för lärare: 
- Att förklara den säsongsbetonade produktionen av frukt och grönsaker 
- Att öka medvetenheten vad gäller begreppet ”äta lokalt” 
- Att undersöka geografin för de platser där mat produceras 
- Att upptäcka de olika sjötransportnätverken 

 

Källa: Exploradôme 
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Ett besök på den 
lokala stormarknaden 

 
Modul: 7 (Shopping) 
 

 
Avsnitt: 1–3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Språk 

Beskrivning:  
 
Denna övning inbjuder läraren att använda sig av ämnet shopping som grund för en språkrelaterad aktivitet med 
eleverna. 
 
Läraren delar in eleverna i grupper om 3–4 (beroende på klasstorlek). Varje lag får ett antal kort (tio kort per grupp) 
och en karta. Varje kort anger namnet på en produkttyp (exempelvis bananer, ris, apelsinjuice osv.) på det språk 
som lärs ut. 
 
Eleverna besöker sedan en lokal stormarknad. De får en tidsbegränsning (exempelvis 10 minuter) och nedräkningen 
börjar. Eleverna sprider ut sig i butiken i sina grupper, letar rätt på produkterna på deras kort och läser vad som står 
på etiketterna för att se varifrån produkterna kommer. De markerar sedan dessa produkters ursprungsplats på 
kartan. Den grupp som först lokaliserar sina produkter och placerar dem på kartan vinner. 
 
Eleverna går sedan tillbaka till klassrummet där varje grupp presenterar sin karta och diskuterar resultaten på det 
språk som lärs ut.  
 

Material som behövs: 

 Kort (förberedda av läraren i förväg där varje kort anger en viss produkttyp), 10 kort per grupp 

 Kartor (1 per grupp) 

 Pennor 

 Transportmedel från klassrum till stormarknaden och tillbaka 
 

Tips för lärare: 
 
Det är viktigt att läraren noggrant väljer de produkter som anges på korten. Dessa produkter måste utgöra en 
kombination av produkter som vanligtvis produceras lokalt, produkter som uteslutande importeras samt produkter 
som antingen kan vara importerade eller producerade lokalt. Upprepningen av vissa kort i olika grupper kan ge 
resultat som visar att samma produkter antingen kan produceras lokalt eller importeras, vilket i sin tur ger klassen 
något att diskutera. Att besöka den lokala stormarknaden i förväg för att hitta dessa produkter kan vara en fördel. 
Det kan även vara en god idé att i förväg informera den lokala stormarknaden om det planerade besöket. 

Källa: CARDET 
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Shoppingvanor 

 
Modul: 7 (Shopping) 
 

 
Avsnitt: 2  

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Samhällsvetenskap 
Miljövetenskap 
 

Eleverna undersöker familjers shoppingvanor och utvärderar resultaten. 
 
Utformning och arbetsuppgifter som ska genomföras: 
 
Lärare: 

1. Förklarar vikten av avsiktlig och ansvarsfull shopping. 
2. Skapar grupper om 3–5 deltagare. 
3. Hjälper grupperna att dela upp uppgifter utifrån förväntade resultat och gruppernas önskemål. 
4. Hjälper till att samla ihop de shoppingvanor som skall undersökas. 
5. Modererar presentationen och diskussionen. 

 
Deltagarlag: 

1. Fördelar uppgifter och roller bland gruppmedlemmarna. 
2. Sammanställer de shoppingvanor som ska undersökas. 
3. Förbereder ett frågeformulär om dessa vanor i tryckt eller elektronisk form. 
4. Utför undersökningen via intervjuer eller e-post. 
5. Dokumenterar forskningsverksamheten genom att ta kort eller filma. 
6. Utvärderar resultatet. Ställer samman tabeller och diagram. 
7. Presenterar resultaten samt diskuterar de bästa och mindre lämpliga exemplen på shoppingbeteenden. 
8. Visar på nyttan av bra shoppingvanor samt visar på de vanor som bör förändras för ett hållbart samhälle. 
9. Lyfter fram projektresultaten för lokalsamhället och media.  

 
Förväntade resultat: 

1. Idéer och en medvetenhet om att förändra sig vad gäller bättre shoppingvanor. 
2. Deltagare får en översikt över sina egna goda och mindre goda shoppingvanor. 
3. Inser sina inre begränsningar vad gäller ett paradigmskifte. 

 

Material som behövs: 

 PC 

 kamera, mobiltelefon 

Tips för lärare: 

 Projektet kan genomföras av flera grupper samtidigt 

 Led och administrera presentationen och diskussionen för de grupper som har deltagit i projektet 

 Låt eleverna agera fritt, vara innovativa och kreativa samt genomföra sina egna idéer. 
 

Källa: DMSZSZ 
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Mer shopping 

 
Modul: 7 (Shopping) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Samhällsvetenskap 
Ekonomi 
Psykologi 

Beskrivning:  
 
Skriv ner alla dina inköp under den senaste månaden eller se efter i din internetbank eller på din 
kreditkortsräkning. Vad av allt detta är nödvändigt för din överlevnad?  
 
Vad av det du har köpt är nödvändigt för att du ska må bra? Uppvisar den första och den andra listan stora 
skillnader mellan dig och dina klasskamrater? Vad på din lista har störst klimatpåverkan? Brukar du fundera över 
hur du påverkar klimatet när du handlar? 
 
Finns det något på listan som du skulle ha kunnat undvika? Vad kan pengarna användas till annars (rättvisemärkt 
shopping, välgörenhet, etisk konsumtion osv.)? Finns det något bättre sätt att spendera dina pengar och samtidigt 
må bra? 
 
 
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor, förteckning över en månads inköp.   
 
 

Tips för lärare: 
Jämför en vanlig månad med månaden före jul eller annan högtid och diskutera skillnaderna. Spenderar vi mer 
pengar på ”bra” saker innan högtider? 
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Ren luft 

 
Modul: 8 (Främja grundläggande 
klimatkunskaper) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: undersökning 
 

Gruppstorlek och varaktighet 

✓ individ 
⃝ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen:  
Geografi 
Samhällsvetenskap 
 

Beskrivning:  
 
Eleverna ombeds identifiera sina nationella inventarier: tre av de viktigaste sektorerna som orsakar stora utsläpp 
luftföroreningar i deras länder och mer specifikt i deras regioner vad gäller växthusgaser (CH4 och N2O), NH3 och 
andra betydande utsläpp i relevanta fall.  
 
Dessa utsläpp skall vara relaterade till socioekonomiska aktiviteter i de geografiska områden som studeras. Eleverna 
ombeds identifiera och föreslå tre kostnadseffektiva tekniker för att minska utsläppen inom varje sektor. 
 
Dessutom ska eleverna uppmärksamma och identifiera vilka data som finns tillgängliga och är obligatoriska för de 
nationella regeringarna när det gäller att rapportera till EU samt även enligt vilken europeisk lagstiftning.  

 
 

Material som behövs: 

 Pennor 

 Papper 

 Datorer för sökningar på nätet 
 

Tips för lärare: Det är viktigt att läraren har utfört denna undersökning i förväg för att kunna diskutera elevernas 
resultat med dem samt visa dem i rätt riktning.  
 

Källa: SARGA 
http://prtr.ec.europa.eu/#/home 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Air_pollution_statistics 
Andra nationella och regionala officiella webbplatser. 

 

 

 

 

  

http://prtr.ec.europa.eu/#/home
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Air_pollution_statistics
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Skolstyrelse för 
klimatförändringar 

 
Modul: 8 (Främja grundläggande 
klimatkunskaper) 
 

  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: aktiviteter 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: alla 
 

 
Föraktiviteter: 
Med godkännande av rektorn presenterar läraren idén och syftet med Climate Literacys skolstyrelse, till vilken alla 
elever från alla klasser kan kandidera. Skolstyrelsen inkluderar även lärare som mentorer, rektorn som chef samt 
skoladministrationen som extern samarbetspartner. Grundtanken med projektet är att eleverna blir mer delaktiga 
i utarbetandet och genomförandet av ett hållbart liv i skolan. 
 
Exempel på roller för elever:  

 Representant för att spara energi och vatten i skolan 
Representant för att göra skolutrymmen grönare 
Representant för gröna transporter 
Representant för ett skolprojekt med noll avfall 

 Representant för media  
 
Andra elever har rollen som aktiva medlemmar: de ger förslag, engagerar sig i projekt och deltar i styrelsemöten. 
 
Steg 1: Presentation av kandidater samt val 
 
Klasskandidaterna väljs av sina klasskamrater genom omröstning. Skolval kan arrangeras med e-röstning eller 
fysiskt på skolan. Styrelsemöten måste äga rum regelbundet, men inte alltför ofta (en gång per månad). Andra 
elever och lärare ger förslag till representanterna och får olika uppgifter att utföra veckovis.  
 
Steg 2: Veckovisa och månatliga uppgifter 
 
Dessa bör vara kopplade till olika skolprojekt, händelser, praktiskt arbete eller vanligt skolarbete. Detta kommer 
att göra det möjligt för eleverna att förvärva nya kunskaper, få mer praktiska kunskaper, utveckla nya idéer samt 
påverka alla på skolan att bli mer medvetna och ansvarsfulla.  
 
Exempel på uppgifter som kan vara en del av vanliga lektioner:   

a) använda dagsljus istället för elektrisk belysning 
b) använda lågenergilampor i klassrum 
c) planera en köksträdgård för skolan 

 
Steg 3: Övervaka framsteg och mäta hur nöjda medlemmarna är 
 



91 
 

Informatikelever skapar ett system för datainsamling och övervakning samt utformar mätinstrument och gröna 
lösningar baserade på smart informationsteknik. 
Elever inom ämnena fysik, kemi och teknologi genomför dataanalysen och lägger fram förslag gällande 
förbättringar av processer, teknik, förvaltning och apparatur i skolan. 
Elever inom områdena konst och språk kan utforma och ta hand om fler och attraktiva grönområden inom och 
utanför skolan samt återvinna möbler och bruksföremål. De kan producera filmer, artiklar online och i tryck samt 
skapa kulturella skolevenemang för att öka medvetenheten. 
Elever i ämnena sociologi, historia, filosofi och psykologi kan undersöka hur klimat och livsstil hänger samman, när 
sociala problem börjar påverka våra vanor och uppfattningar samt vilka aktiviteter som kommer att motivera fler 
elever och lärare att delta. 
 
 

Material som behövs:  
 

Tips för lärare: 
 
Denna aktivitet kan bli ett effektivt system för att lösa konflikter och problem. 
Du bör se till att ha så lika representation som möjligt gällande olika intressen samt ta hänsyn till olika gruppers 
önskemål och behov. 
Fira varje framgång! Insistera. Hjälp varandra! Tro på ditt arbete och dina elever!  
Beröm bra arbete! 
 
 
 
 

Källa: Utvecklingslag från Integra Institut 
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Skolkampanj 

 
Modul: 8 (Främja grundläggande 
klimatkunskaper) 
 

 
Avsnitt: 3 

 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 

✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Samhällsvetenskap 
Naturvetenskap 
Matematik 

Beskrivning:  
 
Skapa en kampanj på din skola för att belysa problemet med klimatförändringar. Försök att skriva ned så många 
vardagliga och enkla livsstilsförändringar som möjligt för att minska användningen av material och tjänster som 
skapar växthusgaser. Ställ samman ett kontrakt att underteckna där man åtar sig att ta till sig dessa nya vanor. 
Försök att uppskatta minskningen av växthusgaser varje gång du följer din nya vana.  
 
Sprid kontraktet till dina föräldrar, vänner och grannar. Beräkna minskningen av växthusgaser om alla som skriver 
under kontraktet följer det under ett år.  
 
 
 
 

Material som behövs: Papper och pennor, kampanjmaterial.    
 
 

Tips för lärare: 
Summera alla elevers åtaganden för att visa att små insatser att leda till stora förändringar när många bidrar.  
 
 

Källa: Skane Energy Agency 
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Bevara biologisk 
mångfald 

 
Modul: 8 
 

 
Avsnitt: 3 

 
Bild:  

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 

✓ liten grupp 
⃝ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 
⃝ lång (> 45 minuter) 
✓ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Biologi 
Praktisk utbildning 
Samhällsvetenskap 
Miljövetenskap 
 

 
Beskrivning: 
 
 Eleverna bygger en fågelholk eller en fågelmatare och installerar den på en lämplig plats. 
 
 
Utformning, arbetsuppgifter samt lösning som ska genomföras: 
 
Lärare: 
 

1. Diskuterar med eleverna vikten av biologisk mångfald för individer, samhället och den globala miljön. 
2. Förklarar projektet (syfte, uppgifter, förberedelser och förväntade resultat). 
3. Hjälper gruppen att få kontakt med och förtydliga projektrelaterade frågor för skoladministrationen. 

  
Deltagarlag: 
 

A) Fågelholk: 
 

1. Fördela uppgifter och roller bland gruppmedlemmarna. 
2. Välja den fågelart för vilken ni vill bygga en holk. 
3. Leta reda på ritningar över fågelholkar och välj den lämpligaste ritningen utifrån era förutsättningar. 
4. Specificera det material som behövs och skaffa detta. 
5. Tillverka holken utifrån den ritning ni har valt. 
6. Välj den plats där holken ska sättas upp och koordinera detta med den relevanta administrationen. 
7. Sätt upp fågelholken.  
8. Instifta rutiner för regelbunden inspektion och underhåll (reparationer, rengöring osv.). 
9. Dokumentera aktiviteten med hjälp av fotografier och filmer. 
10. Lyft fram projektresultaten för lokalsamhället och media.  
11. Håll en presentation för klasskamrater. 

 
B) Fågelmatare: 

 
1. Fördela uppgifter och roller bland gruppmedlemmarna. 
2. Leta reda på ritningar över fågelmatare och välj den lämpligaste ritningen utifrån era förutsättningar. 
3. Specificera det material som behövs och skaffa detta. 
4. Tillverka mataren utifrån den ritning ni har valt. 
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5. Välj den plats där mataren ska placeras upp och koordinera detta med relevant administration. 
6. Montera fågelmataren. 
7. Instifta rutiner för regelbunden inspektion, tillförsel av mat och underhåll (reparationer, rengöring osv.). 
8. Dokumentera aktiviteten med hjälp av fotografier och filmer. 
9. Lyft fram projektresultaten för lokalsamhället och media.  
10. Håll en presentation för klasskamrater. 

 
Förväntade resultat: 
 

 Deltagarna blir bekanta med miljöskydd. 

 Deltagarnas livsstil förändras och de blir mer intresserade av naturen. 

 Deltagarna genomför planering, logistik och njuter av det praktiska arbetet. 
 

Material som behövs: 

 snickarverktyg 

 slöjdverkstad 

 trämaterial 

 PC 

 kamera, mobiltelefon 

 tillgång till arkiv 

 bärbara stegar 
Tips för lärare: 
 

1. Lokala förvaltningar bör kunna bidra genom att erbjuda material. 
2. Detta projekt kan genomföras av ett par grupper samtidigt. 
3. Led och administrera presentationen. 
4. Låt eleverna agera fritt, vara innovativa och kreativa samt genomföra sina egna idéer. 

 

Källa: DMSZSZ 
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Städdag 

 
Modul: 7 och 8 
 
 

 
Avsnitt:  

 
Bild: 
 

Typ av aktivitet 
⃝ experiment 
⃝ övning 
⃝ fallstudie 
⃝ rollspel 

✓ projekt 
⃝ diskussion 
⃝ annat: _________________ 
 

Gruppstorlek och varaktighet 
⃝ individ 
⃝ liten grupp 

✓ stor grupp 
 
⃝ kort (<15 minuter) 
⃝ medel (15–45 minuter) 

✓ lång (> 45 minuter) 
⃝ utspritt över en längre tid 
 

Läroämnen: 
Miljövetenskap 
Samhällsvetenskap  
Ekologi 
  

Inledning: 
 
Varje år hamnar miljontals ton avfall i våra hav, floder, skogar och på andra platser i naturen. En av 
orsakerna till denna nedskräpning är vårt samhälle samt medborgarnas bristande medvetenhet. 
Rörelsen ”Let’s Clean Up Europe!” (2014) anordnar den så kallade ”European Clean-Up Day” med målet 
att genomföra städaktiviteter runtom Europa på samma dag för att därmed engagera och nå ut till så 
många invånare som möjligt. 
 
Beskrivning: 
 
Eleverna organiserar insamling av avfall under överinseende av en lärare eller någon ansvarig från det 
lokala avfallshanteringsföretaget. 
 
Utformning, arbetsuppgifter samt lösning som ska genomföras: 
 
Lärare: 
 
       1. Får deltagarna att lösa uppgifterna 2–4. 

2. Väljer ut en lämplig plats att städa upp, undvik vältrafikerade gator. 
3. Tar kontakt med den som äger eller är ansvarig för det område som ska städas upp och får 
tillstånd för detta. 
4. Ser till att det avfall som samlas in forslas bort till de uppsamlingsplatser som tillhandahålls av det 
lokala avfallshanteringsföretaget. 
5. Skapar grupper om 4–6 deltagare. 
6. Tillhandahåller det material som behövs. 
7. Administrerar registreringen av deltagare. 
8. Övervakar platsen för städning, hanterar risker samt administrerar projektet. 
9. Håller innan insamlingen av avfall i en kortfattad genomgång gällande säkerhet samt hur sopor ska 
hanteras.  
10. Bockar av att aktiviteten är avslutad för den lokala förvaltningen samt den som är ansvarig för 
den plats som har städats. 
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Deltagarlag: 
 

1. Väljer en ”teamchef” som håller kontakt med läraren. 
2. Fördelar uppgifter och delar av det område som ska städas till olika lag. 
3. Förbereder säkerhetspamfletter anpassade till lokala behov och omständigheter. 
4. Förbereder en karta över det område som ska städas. 
5. Gör en affärsplan över projektaktiviteterna. 
6. Delar ut kartan över det område som ska städas liksom varningsföreskrifter, foton på giftiga och 

skadliga växter samt broschyr gällande farliga ämnen. 
7. Använder sig av partners för att använda personlig säkerhetsutrustning. 
8. Märker ut uppsamlingsplatser. 
9. Samlar in skräp och sorterar detta så bra som möjligt (i synnerhet glas och farligt avfall). 
10.  Samlar in sopsäckarna på de utmärkta uppsamlingsplatserna. 
11. Tar massvis med bilder och filmer på deltagare som arbetar samt på den städade platsen 

(före/efter). 
12. Kontaktar omedelbart läraren i händelse av olycka eller tillbud. 
13. Rapporterar allt skräp som avlägsnas samt beräknar volymen i ton och kubikmeter. 
14. Marknadsför evenemanget när det är över i lokalsamhället och media genom bildhistorier, 

artikel, filmer, osv. 
15. Tackar givare och volontärer. 

 
Troliga resultat: 
 

1. medvetenhet om problemet med nedskräpning 
2. att delta i städdagen hjälper deltagarna att inse hur mycket avfall som slängs i deras egna kvarter 
3. ger möjlighet att höja deltagarnas medvetenhet vad gäller problem med nedskräpning 
4. hjälper till att förändra människors beteende 
5. leder till en ren miljö 

 

Material som behövs:  

 Tillstånd från chef eller ägare att tillträda det område som är utvalt för städning 
 Avtal med det lokala avfallshanteringsföretaget gällande ytterligare hantering av insamlat skräp 
 Karta över det område som ska städas 
 Säkerhetsväst för arbetsledare 
 Första hjälpen-kit. 
 Personlig skyddsutrustning: arbetshandskar, skyddsglasögon, mössor, lämpliga skor (inte 

sandaler) 
 Olycks- och tillbudsregistreringsformulär samt kontaktuppgifter i nödlägen 
 Sopsäckar 
 Spade och separat hink för vasst avfall, så som metallavfall, krossat glas osv. 
 Kamera för att ta massor med foton och filmer 
 Säkerhetsaffischer (varningsaffisch, foton av giftiga och skadliga växter, farliga ämnen osv.).  

Tips för lärare: 
 

 Se till att din städdag sammanfaller med European Cleaning Week. 

 Undvika vältrafikerade gator när du väljer platsen för städningen. 

 Lokala avfallshanteringsföretag kan bidra med en del av det material som behövs. 

 Affischer över risker, farliga material samt foton på giftiga och skadliga växter bör anpassas till 
lokala förhållanden. 
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 Erbjud förfriskningar till deltagarna. 

 Låt eleverna och grupperna agera fritt, vara innovativa, kreativa samt genomföra sina egna idéer. 

 Utvärdera aktiviteten med deltagarna. 
 
Användbar information, stöd samt idéer gällande städdagen kan hittas på 
http://www.letscleanupeurope.eu/. 
 

Källa: DMSZSZ, baserat på http://www.letscleanupeurope.eu/ 

 

 


