Hållbar utveckling
Pedagogiska övningar utifrån musik- och teaterföreställningen "Svårigheten att förhandla med en blåval". Materialet kan även användas fristående från föreställningen." (Sweet Dreams i samverkan med
Naturskyddsföreningen). På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Lärarhandledning
gymnasium

Om Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har 203 000
medlemmar och finns i lokalföreningar – kretsar - och länsförbund över hela landet. Kärleken till naturen
är vår drivkraft. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konstruktiva lösningar på problemen. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att förändra samhällsutvecklingen till det bättre. Klimat, hav,
skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden.

Naturskyddsföreningen i skolan
www.naturskyddsforeningen.se/skola

Vi finns självklart på Facebook – följ vårt arbete och få
tips på hur du som lärare kan jobba med miljöfrågor.
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Varför ett skolmaterial
om hållbar utveckling?

Det är avgörande för en hållbar utveckling att unga människor får ökad kunskap, medvetande och handlingskompetens för att kunna möta en framtid med många komplexa utmaningar. Det här är också frågor som uppmuntrar
till engagemang och innovation. Att kunna göra skillnad ger energi och framtidstro. Om man som lärare tar sig
an styrdokumentens uppdrag och undervisar utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan man på ett naturligt sätt integrera många ämnesområden både inom natur- och samhällsvetenskap.
Det är Naturskyddsföreningens förhoppning att det här skolmaterialet når fram och kan bidra till en ökad
kunskap och medvetande för såväl lärare som elev. Genom materialet, vår hemsida och pedagogiska övningar får
eleverna en ökad handlingskompetens i många relevanta frågor kring demokrati, inflytande, miljö och ansvar. EU
i en av de åtta nyckelkompetenserna1 betonar särskilt social och medborgerlig kompetens som ett övergripande
mål:
”…. Medborgerlig kompetens, och i synnerhet kunskap om sociala och politiska begrepp och strukturer (demokrati, rättvisa, medborgarskap och medborgerliga rättigheter), gör individen rustad för ett aktivt och demokratiskt deltagande”.
Kofi Annan, FN:s tidigare generalsekreterare, har sagt att ”Vår största utmaning i det nya århundradet är att ta
en idé som upplevs som abstrakt – hållbar utveckling – och göra det verkligt för alla världens människor”
Naturskyddsföreningen har antagit den utmaningen och erbjuder här lärare ett relevant pedagogiskt material,
väl förankrat i internationella dokument och inte minst skolans måluppfyllelse och värdegrund.

Vad säger styrdokumenten?
Skolans värdegrund uttrycks tydligt i läroplanen och lägger en stadig grund för demokrati och hållbar utveckling:
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”
Läraren på gymnasiet finner i styrdokumenten mandat för ta upp hållbarhetsfrågor i klassrummet. Lärare ska
undervisa så att eleven får:
•

Kunskaper om de mänskliga rättigheterna,

•

Observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

1

Läs mer om EU:s åtta nyckelkompetenser här:
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_sv.htm
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•

Utveckla en analytisk förmåga och kunskaper om internationell samverkan och globala samband, kunna
bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv

Lärande för hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Man eftersträvar en ekologisk, social och ekonomisk utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
behov.
Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ett förhållningssätt som syftar till att ge elever konkreta
verktyg och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid.
Lärande för hållbar utveckling uppmuntrar till delaktighet och inflytande, ämnesövergripande samarbeten,
olika pedagogiska metoder och ett kritiskt tänkande.
Skolverkets ”solbild” nedan av lärande för hållbar utveckling är helt i linje med Naturskyddsföreningens pedagogiska material för gymnasiet. Illustrationen visar att hållbarhetsfrågor i skolan är ämnesövergripande och
inbjuder till samarbete mellan lärare. Vår värld blir också mindre, lokala och globala perspektiv binds samman

Illustration från Skolverket.

och vi delar utmaningar och möjligheter över nationsgränserna.

Ämnen
I kursplanerna finns stöd för att frågorna som tas upp i det här pedagogiska materialet kan användas av lärare som
undervisar i gymnasiegemensamma ämnen så som:
•

Naturkunskap

•

Samhällskunskap 1-3

•

Svenska 1-3 samt Retorik och Skrivande

•

Geografi 1-2

•

Engelska 5-7
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Nedan finns utdrag från läroplanerna i respektive ämne, alla med tydliga hållbarhetsperspektiv:
Naturkunskap
”Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid.”
Samhällskunskap
”Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt
och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.”
Svenska
Undervisningen ska ”… bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt
granskar information från olika källor.”
Geografi
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om jordens varierande livsmiljöer,
deras utveckling, föränderlighet, resurser och sårbarhet, samt om möjligheter och problem med att möjliggöra
hållbar utveckling.
Engelska
Undervisningen ska öka individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta
i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Dessutom ska ämnet ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter
till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva samt förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor,
samhälls- frågor och kulturella företeelser i olika sammanhang.

Det pedagogiska materialet kan också ingå i valbara kurser som t ex:
Hållbart samhälle
”Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur tekniska problem har lösts och kan
lösas samt ges möjlighet att kritiskt och kreativt analysera dessa lösningar. Därigenom får eleverna möjlighet att
utveckla förståelse av olika handlingsalternativ och konsekvenserna av dessa.”

Ämnesövergripande undervisning
Övningarna är anpassade så att de kan användas i ämnesövergripande undervisning. Det är tacksamt och pedagogiskt fördelaktigt att arbeta tvärvetenskapligt med hållbarhetsfrågor i skolan. Därför finns t.ex. en diskussionsövning på engelska på temat: ”Sustainable Development”
Det här pedagogiska materialet vill uppmuntra till ett ”kritiskt tänkande” i undervisningen i enlighet med FN:s
dekad om ”Lärande för hållbar utveckling” samt till ett formativt lärande genom att erbjuda:
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•

Övningar som har en tydlig struktur och ett formulerat syfte.

•

Ickenormativa, öppna frågor som uppmuntrar till reflektion och eget ställningstagande.

•

Övningar som möjliggör fördjupning i ämnet.

•

Deltagaraktiva övningar där elever kan utveckla varandras lärande.

•

Olika övningar som eleverna kan välja bland och på så sätt välja arbetssätt efter behov och förmåga.

Hur ser de pedagogiska övningarna ut?
Övningarna är indelade i tre kategorier
•

Tala: Syftet är att sätta den aktuella frågan i fokus och att skapa engagemang och fascination. Att föra en
diskussion i klassrummet.

•

Skriva: Olika fördjupningsuppgifter som syftar till att ge ökad kunskap, medvetenhet och handlingskompetens

•

Agera: Kreativa/innovativa övningar där eleven får uttrycka sig klassrummet.

Dessutom är varje övning beskriven utifrån:
•

Syfte

•

Metod

•

Målgrupp

•

Tid
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Gerillagrillning i Nyköping
Målgrupp: Gymnasiet
Kategori: Tala
Syfte: Att eleven får reflektera över mat, klimat och olika aktörers ståndpunkter i samhället,
Metod: Låt eleverna sätta sig in i en specifik konfliksituation genom att ta del av olika åsikter och sedan sitta i
grupper och diskutera utifrån frågorna nedan.
Tid: ca 60

I Nyköpings kommun har man beslutat att på försko-

”Reaktionerna mot beslutet har varit många inte

lor och skolor en dag i veckan servera vegetarisk kost.

minst från en del föräldrar som är oroliga för att

Nyköpings ungdomsfullmäktige tog initiativ till försla-

deras barn inte får en tillräckligt näringsrik skol-

get utifrån ett miljöperspektiv, och det klubbades sedan

lunch. I Sverige har vi det högsta djurskyddet i

av politikerna i kommunfullmäktige. På P4 Sörmlands

världen. Våra djur har mer yta att röra sig på, de

webbsida säger ordföranden i ungdomsfullmäktige Jo-

får antibiotika restriktivt under veterinärkontroll

han Andersson:

och de ser till att vi har ett öppet landskap. Att
lägga ett förslag till KS (kommunstyrelsen, reds

”Det här är ett viktigt symbolbeslut eftersom det

anm) om en köttfri måndag kan tyckas vackert,

råder en sådan köttnorm i Sverige. Konsumtionen

men snälla tänk ett varv till! Det ger fel signaler.

har ökat med 40 procent sedan 90-talet och det här

Vi måste se till helheten. Produktion av nötkött

är ett sätt att väcka uppmärksamhet kring frågan”

ingår i kretsloppet, det som skadar m
 iljön är det
vi gräver/pumpar upp och förbrukar såsom olja,

Lantbrukarnas Riksförbund väljer att protestera mot

kol och naturgas. Vill vi lära våra unga miljö-

beslutet i kommunen och arrangerar en motkampanj

skydd ska vi se till att de lär sig äta bra, närings

där man bjuder gymnasieelever på grillade hambur-

riktig, närproducerad och trygg mat. Mat som fötts

gare på den köttfria dagen utanför den största gymna-

upp och odlats under goda förhållanden med så

sieskolan. Karin Andersson, ordförande i LRF:s kom-

lite medicinering som möjligt och som transport

mungrupp i Nyköping säger i en intervju i Sörmlands

erats så korta sträckor som möjligt. Det är i en

Nyheter:

hållbar svensk livsmedels
produktion som mat
med minimal klimat
påverkan kan produceras.

”Vi tycker att kommunen går in i det här av fel anledning. Vi vänder oss mot det här jippobetonade

Vilka är kraven på kontrollen av den mat som

när allt kött dras över en kam. Vi vill att man lyfter

är tänkt serveras i stället? Hur ställs de, vad

in frågan om svenskt kött i diskussionen. Det här

är den beräknade kostnaden? Är det verkligen

skickar ut signaler att det inte är bra att äta kött

okej att fokusera på bara en dag och sedan ig-

och vi känner oss utpekade”

norera resten av veckan, fortsätta servera kyckling från Thailand och andra importländer? Var

Martina Hallström skriver vidare i en insändare i

är beräkningarna på den alternativa matens

Sörmlands Nyheter (2 sep, 2013) med rubriken ”Kött-

klimatpåverkan? 
Jagar vi rätt utsläpp? Många

fri måndag missar helheten” följande:

av de växthus utomlands som används till od-
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ling av grönsaker värms upp med oljeeldning.

tion med upp till 50 procent och samtidigt må
bättre. Livsmedelsverkets kostråd rekommende-

En annan aspekt är valet av dag. Det finns barn

rar en minskning av köttkonsumtionen med 35

som inte får tillräckligt att äta på helgen och kom-

kg per person och år. Nu vill alltså köttbranschen

mer hungriga till skolan på måndagen. Då är

arbeta mot denna trend. Annika Bergman, styrel-

det viktigt att maten som serveras är riktigt god

seledamot i LRF och tidigare ordförande för Sve-

och tilltalande för de allra flesta. Många vill inte

riges Grisföretagare säger att det är ”ogenomtänkt,

ha mixad och blandad mat utan föredrar ”ren”

grumliga argument ryckta ur sitt sammanhang och

mat. Studieresultatsmässigt är det oerhört viktigt

att det vilseför folk nått otroligt”. Varför inte istäl-

att starten på veckan blir bra och energigivande. I

let visa på att man kan vara en del av trenden och

dag serveras varje dag både vanligt och vegetariskt

fylla en viktig roll i den? För visst kommer vi, och

alternativ – valfriheten finns redan. Det är så oer-

bör även i framtiden äta kött. Och när vi väljer kött

hört viktigt att vi vuxna lär våra barn helheten. Vi

är det viktigt att välja ett hållbart kött. Då är det

räddar inte världen med en quick fix”.

inte bara köttets klimatbelastning som ska räknas
in utan hela miljöfrågan. När du äter kött, välj eko-

Naturskyddsföreningen är av en annan åsikt och Eme-

logiskt kött och kött från svenska naturbetesdjur.

lie Hansson skriver på hemsidans blogg (31 okt 2013):

Visserligen ger idisslande djur mer växthusgaser än
gris och fågel men betande djur behövs för att be-

Flera medvetna aktörer inför köttfria månda-

vara den viktiga biologiska mångfalden. Gris och

gar eller sätter ett vegetariskt alternativ överst

kyckling är exempel på djur som nästan enbart äter

på menyn – istället för att delta kommer onö-

det som människan kan äta, som spannmål, majs

dig kritik från den svenska köttbranschen.

och soja. Importen av soja till svenska djurs foder

Kött är det livsmedel som påverkar miljön i sär-

har förödande konsekvenser.

klass allra mest. Sedan 1990 har köttkonsumtionen
i Sverige ökat med 50 procent och vi äter idag all-

Anita Persson, ordföranden för Sveriges Nötkötts-

deles för mycket kött både för miljön, vår hälsa och

producenter, säger bland annat att ”Svenska djur

global rättvisa. Det finns många argument för att

går ofta på naturbetesmarker som inte går att odla

minska konsumtionen av kött som sedan länge är

på”. Ja, att bevara dessa naturbetesmarker är vik-

vetenskapligt förankrade. Här är de viktigaste ar-

tigt för att bevara den biologiska mångfalden och

gumenten:

i dag är dessa markers biologiska mångfald hotad

Måltiden står för 30 procent av din klimatpåver-

av avsaknad av bete. I Sverige skulle dessa marker

kan och köttproduktionen globalt står för mer än

kunna producera ca 350 gram kött i veckan per

den totala klimatbelastningen från trafiken. En

person. Konsumtionen idag för genomsnittssvens-

näringsmässigt likvärdig grön rätt påverkar klima-

ken är ca 500 g nötkött och 700 g griskött i veckan.

tet hälften så mycket som en kötträtt gör. Om alla

Annika Bergman hade också en fråga om mjölk

svenskar bytte kött mot grönsaker en dag i veckan

och miljö och hon är välkommen att läsa mer

skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233

på vår webbplats om mat och klimat.

000 bilar under ett helt år.

Naturskyddsföreningen anser att måltiden i första

Vad du väljer att äta har mycket större betydelse

hand skall utgå från grönsaker, spannmålsproduk-

än hur långt maten har transporterats eller hur

ter (bröd, pasta och ris) och baljväxter (linser, ärtor

den förpackats. Vi kan minska vår köttkonsum-

och bönor) som sedan toppas med miljömärkt fisk
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och kött. Att arbeta för minskad köttkonsumtion
just på skolor och landsting är mycket lyckosamt
inte bara för att visa på kloka val utan också för
att EU:s upphandlingsregler leder till att köttet som
serveras är importerat och ofta har en högre miljöbelastning.
Det finns många positiva sätt för köttbranschen att
vara delaktig i arbetet mot en mer hållbar köttkonsumtion. Till exempel genom att stötta bönder att
ställa om till ekologisk produktion, ersätta soja i
fodret och tydligt visa att billigt kött är en dyr affär
för oss alla i slutändan – inte bara för de som bor
i Brasilien.

Frågor att diskutera (i grupp):
•
•

Fördjupning:

Varför tror du att det blivit en sådan debatt

Läs mer om mat och klimat här:

kring en köttfridag?

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/

Vad finns det för argument för respektive mot

jordbruk/eko

en animalisk kost?
•
•
•

Varför kan en vegetarisk kost vara skonsam för

Be eleverna utifrån hemsidans tips och råd lista argu-

miljön/klimatet?

ment för en mer ekologisk kosthållning.

Vad tycker du om Lantbrukarnas riksförbunds

Vad gör de redan hemma? Vad gör vi i skolan redan?

”gerillagrillning” på gymnasieskolan?

Vad kan förbättras för att nå en mer klimatsmart

Vilken part i debatten tycker du för fram starkast argument? Ge exempel.
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kosthållning?

Har den rika världen ett ansvar?
Målgrupp: Gymnasiet
Kategori: Tala
Syfte: Skapa kunskap och förståelse genom att lära sig om människors livsvillkor
i andra delar av världen samt att bekanta sig med Sveriges politik för global utveckling.
Metod: Utgå från "Sveriges politik för global utveckling" och använda ett det digitala
verktyget globalrichlist.com
Tid: ca 60 min
Börja med att citera från "Sveriges politik för global utveckling" (=PGU):
För att Sveriges bidrag till global utveckling och kampen mot fattigdomen ska bli effektiv måste vi öka vår förmåga
att sätta oss in i den fattiga individens verklighet.
Vad är Sveriges politik för global utveckling?
”Sveriges politik för global utveckling, PGU (antagen av riksdagen 2003), handlar om att alla departement/politik
områden inom Regeringskansliet har ett ansvar att bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling.
Politikområden måste samverka och vara samstämmiga med varandra för att effektivt bidra till målet. Politiken
ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och av fattiga människors perspektiv på utveckling. Biståndsministern
har regeringens uppdrag att samordna politiken inom regeringen”.
(Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/18334/a/236560)
Be eleverna sedan gå in på webbsidan: http://www.globalrichlist.com/
Låt dem först skriva in en ungefärlig årslön i Sverige och låt dem jämföra med andra länder. Be dem sedan skriva
in vad en svensk student får i studiebidrag och jämföra med andra länder. (dvs ca 25 000 kr/år)

Diskussionsfrågor:
•
•
•

Blev ni förvånade över de stora inkomstskill

Fördjupning:

Läs mer om "Sveriges politik för global utveckling" (=

naderna mellan Sverige och andra länder?

PGU) på Sidas hemsida: http://www.sida.se/svenska/

Tycker du att de rika länderna i världen har ett

bistand--utveckling/internationellt-samarbete-/poli-

större ansvar i t.ex. klimatfrågan?

tik-for-global-utveckling-pgu/

Hur kan vi lära oss mer om människors situa-

•

tion i utvecklingsländerna? Hur kan man "sätta
sig in i den fattiga individens verklighet"?

Lever vi i Sverige upp till de mål som ställs i
PGU?

•

Vilka utmaningar respektive möjligheter finns
i PGU?

Avsluta lektionen med att berätta om FN:s åtta millenniemål där det åttonde handlar just om "den rika världens ansvar". Läs gärna mer om det på UNDP:s hemsida
här: http://www.millenniemalen.nu/oka-samarbetetmellan-varldens-lander-kring-bistand-handel-ochskuldavskrivningar/
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Har människan tappat hoppet?
Målgrupp: Gymnasiet
Kategori: Tala
Syfte: Att eleven reflekterar över klimatfrågan och ser potentiella lösningar.
Metod: Utgå från artiklar som på olika sätt berör klimatfrågan.
Tid: ca 30 min

Publicerad i (Berglin) Svenska Dagbladet 24 oktober 2011
Nedan följer en artikel från Svenska Dagbladet (14 dec 2010) där eleverna får ta del av tre läsares olika perspektiv
på klimatfrågan. En som är pessimist, en som är mittemellan och en som är optimist.
Låt dem läsa samtliga texter och ställ sedan följande tre frågor:
•

Vilken text ligger närmast din syn på klimatfrågan?

•

Hur ser du på de tre olika perspektiven på klimatfrågan? (pessimist/mittemellan/optimist)

•

Hur botar man klimatångest?

•

Efter eleverna läst artikeln från Svenska Dagbladet låt dem ta del av texterna: "Klimatångest kan botas"
samt "4 sätt att färdas smartare" på Naturskyddsföreningens hemsida:

•

http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2007-5/klimatangest-kan-botas

•

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/4-satt-att-fardas-smartare

Frågor:
•

Hur menar psykologen Maria Ojala vid Örebro universitet att klimatångesten kan botas?

•

Hur kan man vara klimatsmart menar författaren i den andra artikeln?

12 LÄRARHANDLEDNING • HÅLLBAR UTVECKLING

Pessimisten

jag kastar mig över varje tillfälle att, likt en missionär, predika naturens hämnd på oss syndiga
människor. Jag retar mig på bekanta som ställer sig

I dagens (8 dec) reportage om Mikael Bramfors

frågande, eller rent av kritiska, till sanningshalten

med familj blev jag extra berörd eftersom jag

i rapporterna om miljö- och klimathot. Och allra

känner igen hela det resonemang, och den ångest,

mest avskyr jag likgiltighet eller hänvisningar till

som Mikael berättar om. Min egen klimatångest

att ”forskarna” kommer att hitta lösningar (det är ju

började för drygt 40 år sedan och har ständigt

precis tvärtom så att ”forskarna” har bidragit starkt

stegrats i takt med de accelererande miljöhoten.

till den nuvarande situationen).

På 1970-talet fanns miljögifter, försurning och

Om man ser saken ur ett globalt perspektiv så

övergödning som lokala och konkreta problem.

bottnar naturligtvis en stor del av problemen i

En del, men långt ifrån alla, av dessa miljöproblem

överbefolkningen, men mest av allt i människans

har kunnat åtgärdas men istället har vi drabbats av

kollektiva dumhet. Vi är, som Malin Engelmark

globala hot som är mycket större än någon hade

påpekar, ingenting mer än hårlösa apor som

kunnat föreställa sig. Vi sitter bokstavligt talat på

saknar förmåga att tänka på, och planera för,

en tickande miljöbomb som hotar att förgöra oss.

framtiden. Dessutom är vi rejält egoistiska och

När den finstämda klimatologiska och biologiska

har svårt att göra avkall på vår egen bekvämlighet

balansen rubbas kommer systemen att skena och

eller materiella standard för något så diffust som

då drabbas allt och alla.

våra barnbarns framtid – eller blåvalens.

Jag delar Mikael Bramfors uppfattning om att

Vi har lärt oss att tänka i konjunkturcykler och

det redan är för sent, och att det kommer att ”gå

mandatperioder. Vi har matats med mantrat om

åt helvete”. Däremot kan jag inte vänja mig vid

den ”heliga och eviga tillväxten”. Vi har vant oss

tanken. Det handlar inte så mycket om min egen

vid illusionen att jorden resurser kan överexploa-

person, utan om kommande generationer – och

teras utan att de tar slut.

egentligen om allt liv på jorden. Genom girighet

När jag kommit så här långt i mitt skrivande

och dumhet har människan redan lyckats utrota

märker jag att det som var tänkt att bli en be-

mängder med djurarter som evolutionen behövt

skrivning av min egen miljöångest, istället (och

årmiljoner för att frambringa. Vi kanske kan stå ut

återigen) blev en uppräkning av orsakerna till

med att inte kunna se vilda tigrar eller noshörning-

min ångest. Någon lösning på problemen (eller

ar (det finns ju utmärkta naturfilmer på tv), men

min oro) tror jag inte finns – det har helt enkelt

för varje art vi utrotar rubbar vi ett system som

gått för långt och det finns för liten vilja att göra

utvecklats under lång tid och som inte fungerar

något radikalt.

utan alla sina komponenter. När vi dessutom är på

Så jag, familjen Bramfors, och några till fort-

väg att sätta hela jordens klimat ur spel då har vi i

sätter att döva våra samveten genom att cykla,

sanning uppnått status av gudar – onda sådana.

åka tåg, källsortera, återvinna och minimera

På det personliga planet har min klimatångest

konsumtionen (samt givetvis ha autogirering

nått sådana proportioner att den påverkar varje va-

till Greenpeace). Allt till ingen nytta eftersom

ken stund på dygnet. Jag bär på en ständig oro som

en överväldigande majoritet av mänskligheten

påverkar mig själv lika mycket som min familj.

ser ökat välstånd som ett mått på utveckling –

Min fru gömmer undan tidningar med miljörap-

ivrigt påhejade av politiker och affärsmän. Kan

porter, stänger av tv:n när miljökatastroferna visas i

vi verkligen vara stolta över att ha uppfunnit

bild och får avbryta mina ofta framförda dystopier.

universums största soptipp?

I sociala sammanhang är jag en katastrof eftersom

Gustaf Hannar
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Mittemellan

an de är borta och att de under tre veckor kommer
äta mat och grönsaker som är producerade där

Jag läste med stort intresse inledningen till er ar-

de befinner sig, istället för att som i Sverige äta

tikelserie om klimatet när jag satt på tunnelbanan

tomater från Spanien, lök från Holland och spar-

på väg till jobbet. Ni har, som så ofta förut, natur-

ris från Peru. Vidare kommer de säkert använda

ligtvis helt rätt när det gäller det strutsbeteende

(och därmed tvätta) mindre kläder samtidigt som

som folk uppvisar i klimatfrågan, men jag tycker

resan antagligen har en positiv effekt på både hälsa

samtidigt att en del av frågorna inte är riktigt lika

och välbefinnande. Det vore intressant att veta

enkla som man kan tycka vid en första anblick.

hur länge de måste vara borta för att det ska ge en

Ta till exempel flyget; visst är det en klar nackdel för miljön att folk flyger i onödan, men är det

positiv effekt på utsläpp och klimat.
Vidare tror jag att ett bra sätt att få ner utsläp-

nödvändigtvis alltid av ondo att folk gör långa

pen av koldioxid i Sverige vore att sänka elpri-

resor till varmare länder på vintern?

serna. Det skulle ha en väldigt positiv effekt,

Mina föräldrar är till exempel just nu borta på

framför allt i villaområden där användningen av

en treveckors resa till Kanarieöarna, vilket förvisso

braskaminer och spisar ökar i samma takt som el-

innebär en, för klimatet, negativ flygresa, men det

priserna. Lägre, och framförallt stabilare, elpriser

medför också en rad positiva följder.Till exempel

skulle antagligen också medföra färre bostäder

innebär det att deras bil inte kommer användas på

som värms upp med fossila bränslen.

tre veckor, att de kan sänka värmen i sitt hus med-

Optimisten

Magnus Abrante

på sikt att döda många fler människor än både
rökning och alkohol! Varningstext borde således

Varken den globala eller den lokala ekonomin

även bifogas reseannonser. Och på bensintörstiga

har ju genom hela människans existens någonsin

bilar och köttförpackningar och på alla varor och

behövt ta hänsyn till klimatet. Ett bra exempel

tjänster som påverkar klimatet i fel riktning.

på detta är SvD:s resesidor/reseannonser. På de

Samtidigt borde det finnas en märkning för det

sidorna lyser verkligen klimatmedvetenheten

som är bra för klimatet – så att man uppmuntras

med sin frånvaro. Det är ett enormt utbud av

att välja klimatsmart när man gör sina val i buti-

reseannonser till fjärran destinationer för att inte

ken. Vi behöver som sagt påminnas.

tala om alla resereportage. Mot bakgrund av hur

För att nå dit krävs helt klart ett politikerbeslut.

människor reagerar psykologiskt på informa-

Vi väntar allihop på att de ska fatta besluten åt

tion om klimatförändringarna – att det är ett för

oss och som vi sedan väljer bort i nästa val ifall

vagt hot för att kännas farligt – så funderar man

konsekvenserna av deras beslut blir för jobbiga

över vad alla dessa annonser skickar för signal.

för oss. Således är ju själva demokratin – hemska

Förtjänsten, det vill säga annonsintäkterna, avgör

tanke – det stora hotet mot klimatet och mot oss

och resultatet blir att tidningen är full av dubbla

själva. Vi väljer ju vad som är bra för oss på kort

budskap till läsarna.

sikt om vi inte ständigt blir påminda om att göra

Människor behöver hjälp att komma ihåg! När

rätt – för människor vill nog trots allt göra rätt

man ser en annons för vin är alltid en varnings-

och inte förstöra levnadsvillkoren för sina barn

text bifogad. På varje cigarrettpaket sitter en

och barnbarn.

varningstext. Klimatförändringarna kommer
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Helena

Levande statistik om hållbar utveckling
Målgrupp: Gymnasiet
Kategori: Tala
Syfte: Att eleven får reflektera och få perspektiv på hållbar utveckling i Sverige och globalt genom att använda
det digitala verktyget Gapminder.
Metod: Använd Gapminderverktyget och presentera i PowerPoint.
Tid: ca 120 min
Gå till "Gapminder World"på www.gapminder.org och utforska olika grafer som illustrerar hur det ser ut med
hållbar utveckling i Sverige och i annat valfritt land.
Man kan t.ex. välja att jämföra koldioxidutsläpp under t ex en 20 års period ("climate CO2 emissions”) Om eleverna vill kan de utgå från t.ex. Filippinerna som omnämns i kabarén ”Svårigheten att förhandla med en blåval”
eller annat land i Syd (= utvecklingsland)
Be dem sedan presentera sina grafer genom skärmdumpar i powerpointformat. (Max 5 "slides").
Be eleverna i sin presentation besvara:
•

Var det något i statistiken som förvånade dig? I så fall vad och varför?

•

Hur skiljer sig situationen mellan ditt valda land och Sverige?

•

Vilka effekter har koldioxid på miljön? Och vilka alternativa mer hållbara energikällor finns att tillgå?

Fördjupning:
Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida om statistik och hållbar utveckling:
Flygresor:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-5/fem-fragor-om-flygresor
Mat och kemikalier:
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regeringen-forsamrar-skyddet-mot-allvarliga-bekampningsmedelsrester-i-maten
Kolanvändning:
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regeringens-sankning-av-koldioxidskatten-har-okat-kolanvandningen-med-46
Frågor:
•

Vilken statistik skulle du välja att lyfta fram för att skapa debatt kring miljöfrågor?

•

Transport, mat och energifrågor som beskrivs ovan i artiklarna är tre kärnfrågor i miljödebatten. Hur tror du
att vi i vårt samhälle kan bidra till en mer hållbar värld utifrån just de tre kärnfrågorna?
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Är allt till salu?
Målgrupp: Gymnasiet
Kategori: Skriva och tala
Syfte: Skapa kunskap och empati genom att sätta sig in i en andra människors och djurs livsvillkor. Att få medvetenhet om att miljöfrågan är global.
Metod: Läs texten från SwedWatch nedan och be eleverna skriva en kort uppsats i jagform utifrån tre karaktärer som omnämns i artikeln.
Tid: ca 90 min

Instruktion:
Låt eleverna läsa artikeln nedan.
Låt eleverna sedan skriva i jagform där de identifierar sig med sin valda karaktär. Efter ca 30 minuter be dem läsa
upp sin berättelse i grupp (3 och 3). Se till att klassen är uppdelad så att alla karaktärerna finns representerade.
Avsluta med en helklassdiskussion där du ställer frågor kring deras berättelser, de olika karaktärernas utgångspunkter, konflikter mellan olika aktörer och generellt om olika miljöutmaningar i världen.
Låt eleverna sätta en egen rubrik på sin berättelse.
Eleverna kan välja mellan att vara:
•

En gråval i nordöstra Ryssland

•

En miljöaktivist från Svenska naturskyddsföreningen

•

En företagsledare från Sakhalin Energy Investment Company (SEIC)
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Valart hotas av oljeprojekt i Ryssland
Ett gigantiskt gas- och oljeprojekt

ment Company (SEIC) motsva-

stora besvikelse på SEIC, som har

på Sakhalin i nordöstra Ryssland

rande över fyra miljarder SEK. De

lovat kompensation och informa-

har medfört att den sällsynta väs-

nordiska företagen byggde betong-

tion, utan att löftena har infriats.

tra gråvalen hotas av utrotning.

fundamentet för den oljeplattform

Den lokala miljöorganisationen

Två havsbukter har drabbats av

som är den mest ifrågasatta delen

Sakhalin Environment Watch har

omfattande miljöförstöring.

av projektet. Oljeplattformen PA-B

nu stämt SEIC för miljöförstörel-

Jätteoljeprojektet Sakhalin II

ligger nämligen endast sju kilome-

sen. SEIC har tidigare blivit fällda

innebär att den västra gråvalen

ter ifrån det enda kända stället där

för miljöbrott gällande bland an-

hotas av utrotning. Dessutom

den västra gråvalen söker sin föda.

nat utsläpp utanför Piltunbukten

drabbas öbornas livsviktiga fiske

Valforskare är överens om att det

där den plats där västra gråvalen

av en rörledning för olja och gas

endast finns omkring 100 indivi-

söker sin föda. När SEIC bor-

som dras genom 1000 vattendrag.

der kvar av denna hotade gråval.

rade den första oljekällan utanför

Miljörörelsen rasar, men det Shell-

De är också enade kring det fak-

Piltunbukten, PA-A, släppte fö-

ledda konsortiet Sakhalin Energy

tum att om endast en hona dör i

retaget ut allt borravfall rakt ut i

Investment Company (SEIC) går

förtid så kan det betyda utrotning.

havsbukten.

vidare med konstruktionen. SEIC

Ändå valde SEIC att installera ol-

När SEIC bygger rörledningen

är fällda för miljöbrott i Ryssland

jeplattformen på denna plats som-

över ön måste denna korsa mer än

och potentiella långivare har an-

maren 2005.

1 000 större och mindre vatten-

klagat företaget för att ha brutit

I nordöstra Ryssland, strax norr

drag, vilket leder till oundviklig

mot internationella miljöriktlin-

om Japan, ligger den vidsträckta

skada på vattendragen och fiske-

jer. SwedWatch kan idag avslöja

ön Sakhalin. Sedan 1990-talet har

beståndet. I rapporten diskuteras

att nordiska företag har miljard-

en mängd utländska oljekoncer-

vilket ansvar de nordiska företag

kontrakt med konsortiet. Trots

ner påbörjat utvinningsprojekt

som arbetar för SEIC har. Slutsat-

detta har inget av företagen som

främst runt Sakhalins nordös-

sen är att SEIC och dess majori-

SwedWatch varit i kontakt med

tra kust. För att SEIC ska kunna

tetsägare Shell är huvudansvariga

försökt påverka projektets miljö-

producera olja och gas året om så

för projektets miljömässiga och

hänsyn. Nu manar SwedWatch,

byggs en 80 mil lång rörledning

sociala konsekvenser, men att

Svenska Naturskyddsföreningen

för gas och olja från plattformar-

även leverantörer till projektet bär

(SNF) och Miljöförbundet Jorden

na utanför nordöstra Sakhalin till

ett delansvar. ABB har mångmil-

Vänner (MJV) de nordiska in-

Anivabukten i söder. SwedWatch

jonkontrakt med en kund som

blandade företagen att agera.

besökte Sakhalin i oktober och

har brutit mot nationella lagar

Totalt har nordiska företag kon-

mötte då personer från lokalbe-

och internationella riktlinjer utan

trakt med Sakhalin Energy Invest-

folkningen som berättade om sin

att ABB har agerat.

[PUBLICERAD 2006.03.01] (SwedWatch, Rapport nr 11, The Price of Oil)1
1
I dagsläget finns troligen bara 130 exemplar av den västra gråvalen kvar och olje– och gasprojekt i Sakhalin, Ryssland utgör fortfarande 2014 ett växande hot (https://worldwildlife.
org/species/gray-whale)
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Kursändring våga tycka till!
Målgrupp: Gymnasiet
Kategori: Agera
Syfte: Att diskutera komplexa frågor i grupp och på så sätt pröva sina kunskaper och reflektera över sina värderingar.
Metod: Diskussionsforum på ett kreativt sätt
Tid: ca 60 min
Värm upp eleverna genom att ställa dem på två led så att de står mot varandra och kan prata två och två. Ställ
sedan tre frågor (se nedan). Låt eleverna byta samtalspartner efter varje fråga och be några dela högt inför klassen
vad de berättat. Förslagsvis kan de samtala utifrån följande frågor:
•

Berätta om ett roligt barndomsminne

•

Berätta om ditt bästa studietekniktips

•

Berätta om något du är bra på.

Lägg sedan ut de tio frågorna (se nedan) på varsitt bord
Dela upp eleverna i grupper och be dem sprida ut sig runt borden. Be grupperna diskutera frågan på bordet de
valt i ca 5-7 min. Uppmana eleverna att låta alla få uttrycka sig.
Låt eleverna fortsätta rotera runt borden tills alla tio frågor är avklarade. De byter samtalspartner och frågor
själva. Avsluta övningen med en allmän diskussion kring frågorna. Lärde de sig något nytt? Lärde de sig något av
varandra?

10 frågor om inflytande, makt, klimat och demokrati
•

Känner du att du har möjlighet att påverka hemma och i skolan. I så fall om vad och hur gör du?

•

Vad känner du till om rättvisemärkt (= Fair trade) mat? Äter ni rättvisemärkt mat hemma? I så fall varför/
varför inte? Varför är inte alla mat rättvisemärkt?

•

Hur kan man vara klimatsmart? Ge förslag och tips på hur man i vardagen kan göra skillnad.

•

Hur kan man i skolan arbeta för en mer hållbar, rättvis värld? Dela med er om förslag på vad man skulle
kunna göra!

•

Samtala kring vad demokrati och mänskliga rättigheter handlar om. Ge exempel på möjligheter och problem i Sverige.

•

Vilket ansvar har svenska företag i världen när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och klimatfrågor?

•

I skolans läroplan för gymnasiet står det att läraren ska undervisa så att eleverna får en: " inte bara en
svensk men också nordisk, europeisk och global identitet." Tycker ni att man lyckas med det på er skola?

•

Vilka är det som har störst möjlighet att påverka vår gemensamma miljö? Ge förslag på aktörer i samhället
som har störst makt. Tycker ni att de tar sitt ansvar?

•

Hur kan man som enskild individ vidga sina vyer och lära sig mer om världen? Var hämtar du kunskap
om världen utanför Sverige?

•

Vad kan vi lära av naturen och djuren som lever i den? Finns det saker som vi moderna människor gått
miste om?
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Reflect – Rethink – Reform
Target group: Upper Secondary School
Category: Speak (in English)
Purpose: To reflect upon challenges and possibilities within the concept of Sustainable Development nationally as well as globally, in order to create action competence.
Methodology: Introduce the three assignments below and the different quotations to the students. Let them
work in groups and later present in front of the class so that they can train and sharpen their argumentative
skills.
Time: 60 min

Assignment 1: Sustainable Development
Sustainable Development can be described as “…the kind of development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
Or simply: “Enough for all, forever”
•

What causes then an unsustainable development in your country, in Europe, in the world?

•

What possibilities and challenges are there in the definitions you find above?

Assignment 2: Education for Sustainable Development
”Students with higher performance in science, who reported greater awareness of environmental issues, also
reported being more pessimistic about the future of the environment.” (OECD, PISA 2007)
•

What do you think that the PISA result is implying?

•

Is it possible to be an optimist and a pessimist at the same time? (as regards the environment)

Look at the little girl below, what climate challenges do you think she will face as she grows up?
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Assignment 3: From Words to Action

“Do everything you can to increase the knowledge
about the only planet we have an the people who
populate it”Kofi Annan, Former General Secretary of UN
“…We have to change the way we live, and
rethink the way we travel and transact business.”
Ban Ki Moon, General Secretary of UN

•

How would you interpret these two statements from the UN:s former and current General Secretaries?

•

From the two quotations above, how can you make this happen in your school?
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Du har väl inte missat Energifallet? Ett unikt
utbildningsmaterial om klimat- och energifrågor i grundskolan från Naturskyddsföreningen. Läs mer på www.energifallet.se

Psst, kasta mig inte!
Om du är klar
med materialet, ge
mig till en kollega.

