
 
 

 

INSTRUKTIONER TILL ÖVNINGSUPPGIFTER 

Tema 1 - Klimatförändringen 
 
Allmänt 
Till varje tema finns övningsuppgifter du och dina medarbetare kan arbeta med. Tanken är inte att ni 

ska genomföra alla övningar, utan låt din arbetsplats/verksamhets behov och intressen styra. För att 

arbetsplatsen ska ha genomfört utbildningen enligt målsättningarna rekommenderar vi dock att 

grundnivån genomförs.  

 

Som fördjupning till filmen och som stöd till övningsuppgifterna för temat finns ett faktablad och en 

PowerPoint-presentation med manus. Stödmaterialet kan vara en hjälp vid eventuella frågor och 

diskussioner. Du och gruppen väljer själv om och hur stödmaterialet ska användas 

 

Grundnivå 
Övning 1: Röda och gröna kort 
Det går till på följande sätt:  
Varje deltagare har ett rött och ett grönt kort. Ansvarig presenterar ett påstående, till exempel Jag äter 

bara ägg från frigående höns. Deltagarna håller upp ett grönt kort om de instämmer och ett rött kort 

om de inte instämmer. Denna form av värderingsövning går snabbt och ger en bra överblick av vad 

deltagarna anser om ett visst ämne. I dessa diskussioner finns det inga rätta svar utan här handlar det 

om eget tyckande. 

Källa: Från Kyoto till Köpenhamn - handledning för lärande, Miljödepartementet. 

 

Gör så här: 
Välj ut ett antal lämpliga påståenden utifrån den tid du har till ditt förfogande, gruppens storlek och så 

vidare. Låt någon av deltagarna notera antal gröna kort respektive röda kort för varje påstående. 

Avsluta övningen med en gemensam diskussion kring några av påståendena. 

PowerPoint med påståenden finns att ladda ner under Tema 1 och Instruktioner till övningsuppgifter. 

 

Övning 2: Introduktion av Klimatkontot 
Klimatkontot är ett webbverktyg som ger dig en snabb koll på dina personliga utsläpp av koldioxid. 

Klimatkontot ger därför en bra bild av din personliga klimatpåverkan. 

 
Gör så här: 

1. Berätta kort om klimatkontot 

2. Gå in på hemsidan för Klimatkontot, www.klimatkontot.se, och visa hur man fyller i testet. 

3. Dela ut Lathund – så fyller du i klimatkontot 

4. Hemuppgift: Varje deltagare ska till nästa träff för klimatutbildningen fylla i testet och ha med 

en utskrift på sina resultat. 

5. Nästa träff: Håll en gruppdiskussion och reflektion kring resultaten, som jämförs med 

medelsvensken, ”världsmedborgaren” och en hållbar nivå.  

 

Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och är fritt att använda. 



 

Fördjupningsnivå 
Övning 1: Visa filmen Wake up, freak out, then get a grip 
Det finns forskning som menar att en stigande halt av växthusgaser kan orsaka kraftiga och 

oförutsedda förändringar i jordens klimat när så kallade tröskelnivåer överskrids. Det kan få plötsliga 
och oåterkalleliga effekter som följd. Den tecknade kortfilmen Wake up, freak out, then get a grip 

försöker förklara teorin om den så kallade tröskelnivån och varför det är så bråttom att ställa om 
kursen mot ett klimatsäkert samhälle. Filmen är 11 minuter lång och finns med svensk text.  

Du hittar filmen på: http://wakeupfreakout.org  

 
Övning 2: Ned med koldioxiden  
Det här är en värderingsövning där deltagarna tvingas ta ställning till fyra påståenden 

Det går till på följande sätt:  

Dela in deltagarna i lämpliga smågrupper. Varje deltagare får bestämma sig för det alternativ (1-4) 

som bäst stämmer med den egna uppfattningen. Bilda grupper och jämför hur de värderat olika 

påståenden. För- och nackdelar? Kan gruppen komma överens om ett alternativ? Redovisa för 

varandra. 

 

Världens länder har kommit överrens om att den globala temperaturökningen måste begränsas till max 

två grader jämfört med förindustriell nivå. Det betyder att de globala utsläppen måste minska med 

minst 50 procent till år 2050. Vilken av följande åtgärder tycker du/ni är mest rättvis för att nå det 

målet? Ange för- och nackdelar med de olika fördelningsförslagen. 

- 1. Lika utsläpp för alla. Varje människa får släppa ut högst en viss mängd klimatgaser. Alla 
världens människor får släppa ut lika mycket (eller lite) oavsett var man bor. 

- 2. Marknaden får bestämma. Internationellt fastställda utsläppsrätter får säljas och köpas. 
Gör man inget så kostar det. 

- 3. Lika besparingskrav för alla. Alla länder ska sänka användningen med ett lika stort 
procenttal, till exempel 50 procent för alla. 

- 4. Det är de rika länderna som ska minska. I-länderna ska sänka användningen med 80 
procent och u-länderna får öka sina utsläpp med 20 procent. 


