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Förord
Kort läs- och metodanvisning
I materialets fyra huvudkapitel finns ett stort antal övningar, som helt eller delvis bygger
på det arbetssätt, som kallas Värderingsmetodik (Values clarification). För den som
inte är van att arbeta med strukturerade värderingsövningar rekommenderar vi
läsning av (metoddelen) som finns i slutet av detta material.

Författarna anser också att det är nödvändigt att någorlunda säkert behärska
grunderna i kapitel 1, innan man börjar plocka övningar ur övriga kapitel. Detta innebär
inte att man måste gå igenom hela kapitel 1. Lärarens bedömning avgör var man kan
börja. Övningarna kan kopieras och komponeras efter eget behov till tematiskt arbeten
eller för enskilda lektioner. Observera att en del övningar ”överlappar” varandra, dvs.
vissa uppgifter kan vara nämnda flera gånger. Det är gjort med avsikt för att man skall
ha valfrihet och möjlighet att anpassa övningar till olika elevgrupper, men också till sin
egen känsla för vad som är lämpligt.

Kopieringsunderlag
Kopieringsunderlag för vissa övningar är markerade med ett stort gult Ö som
knappt syns när det är kopierat. Övrigt material är tänkt som vuxenmaterial.

Som inledning till respektive övningar kan läromedlets OH-bilder med stödtext vara
användbara. De behandlar naturens kretslopp, fotosyntesen, cellandningen, klimat-
påverkan, och sambandet mellan energianvändning och klimat. De berör dessutom
praktiska exempel som t.ex. hur vi kan värma våra hus eller köra våra bilar med krets-
loppsanpassad teknik.

Användaren förväntas anpassa övningarna till respektive undervisningsnivå. En
enkel, mycket grov stadieanvisning är antydd i innehållsförteckningen, men efter en
uppmaning från referensgruppens inledningssammanträde uppmanar vi läsaren att
pröva egna bedömningar och anpassningar av materialet.

Kommentar till innehållsförteckningen
För att underlätta valet av övningar och inslag har vi alltså kodat innehållsförteckningen
med nedanstående förkortningar. Dessutom vissa ord i klartext.
P = personalsidor (fakta, metodanvisningar och tips)
V = värderingsövning
FLM = förskolan och uppåt
HGy = gymnasiet och neråt

Läromedlet ”Coola ner jorden” kommer förhoppningsvis att föra klimatfrågan framåt
för personal inom barnomsorg och skola – både i Växjö och andra kommuner.

Gösta Skoglund
Redaktör
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När jag slår mig ner vid frukostbordet landar en liten
talgoxe på fågelbordet utanför fönstret och börjar sitt
morgonmål. I midvintergryningen intar vi så vår
frukost, talgoxen och jag. Åtskilda av en isolerande
glasruta. Två varelser i två skilda världar. Han där
ute är burrig i vinterkylan. Själv sitter jag i självklar
rumsvärme och ägnar ej en tanke åt begreppet
temperatur.

Med stor iver pickar den lilla fågeln i sig den mat,
som snälla människor lagt ut till frusna småfåglars
glädje. För talgoxen gäller det att under den korta
vinterdagen hinna lägga in så mycket föda, så mycket
energi, att han kan klara den bistra kylan under ännu
en vinternatt. För mig som medlem i ett mänskligt
överflödssamhälle, gäller det snarare att se till att mitt
intag av föda inte blir alltför omfattande, inte alltför
kaloririkt. För talgoxen gäller det livet. För miggäller
det mera välbefinnandet. Förresten - hur klarar de
livet, alla små talgoxar, som inte matas av snälla
människor?

När talgoxen inte håller till på fågelbordet, kan
man se hur den lilla pigga fågeln ivrigt klättrar
omkring i frostiga buskar och träd. Där söker den sin
föda bland insekter och larver, som lagt sig i vinter-
dvala bland springor och barkflagor på stammar och
grenar.

Man kan undra över hur många småkryp, som det
behövs för att hålla en talgoxe vid liv en kall vinter-
dag. Hur hinner han fylla sin dagliga ranson av djup-
fryst solenergi innan mörkret åter faller? Det är
onekligen sköra trådar som bygger upp en talgoxes
tillvaro. En tillvaro, som regleras av tillgången på isiga
frön och sovande småkryp i en frostig omgivning.

När man sträcker ut handen efter den praktiska
förpackningen av papper och plast för att hälla upp
mjölken i morgonteet, kan man för ett ögonblick
snudda vid tanken på hur mycket tryggare och
stabilare människans försörjning ändå är i jämförelse
med talgoxens. Tryggt till exempel att veta att
mjölken punktligt kommer från en stadig ko. Att vi
inte likt talgoxen är beroende av en massa små
svårfångade kryp för vår överlevnad.

Eller är vi det ändå, kanhända ..? En smula
eftertanke kan leda fram till upptäckter av lätt
förbisedda samband.

Den trygga kon, som producerar mjölken och
köttet i vår föda, är ju beroende av ett gott bete.
Under ett år behöver en ko ungefär så mycket gräs,
som det normalt kan växa på ett hektar god åkerjord.
En grön yta stor som två fotbollsplaner.

Om marken på denna gröna yta verkligen ska ge
det saftiga gräs, som kon behöver, så räcker det inte
med att bara gödsla jorden. I myllan måste det
dessutom finnas markorganismer, som omsätter och
frigör näringen för växternas rötter. Utan dessa
organismer skulle växterna snart föra en ganska
tynande tillvaro. Det rör sig om ett myller av liv i
matjorden. En rik uppsättning av svampar och bakte-
rier och allehanda skalbaggar, maskar, gråsuggor och
kvalster. Kort sagt – småkryp!

Mängden av dessa små varelser under den betan-
de kons klövar är imponerande. Antalet varierar
givetvis i olika miljöer, men ner till ett djup av femton
centimeter ner i marken kan ett enda hektar god
åkerjord innehålla bortåt tjugofyra ton sådana små
organismer. Alltså tjugofyra tusen kilo småkryp för
att hålla en enda ko vid liv. Där man står med
mjölkförpackningen i handen i det ombonade köket
en kulen vintermorgon kan man för ett ögonblick
fundera över hur många ton av små oansenliga kryp,
som behövs för att hålla en enda människa vid liv? I
det ögonblicket kan man plötsligt känna en viss
samhörighet med talgoxen utanför fönstret.

Men det är inte bara i åkerns feta mylla, som
dessa skenbart anspråkslösa varelser är verksamma.
Skogsmarkens tysta innevånare är lika betydelse-
fulla. Träget omvandlar de allt dött material från
växter och djur till de mineralämnen, som träden kan
använda på nytt. Det betyder att även den for oss så
viktiga skogsproduktionen är beroende av att

Frukost med en talgoxe
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gråsuggor och mas-
kar och andra små-
kryp håller marken
levande.

Det är ju en
hisnande tanke -
detta att två av
våra viktigaste
basnäringar, jor-
den och skogen, i
grunden är bero-
ende av livsytt-
ringarna hos oan-
senliga små orga-
nismer i marken
under våra fötter. Och
de är dessutom i stor ut-
sträckning okända for de flesta
av oss moderna människor. Vårt beroende
av andra livsformer i naturen gör, att vår till synes
ombonade tillvaro i det bekväma industrisamhället
börjar att uppvisa en hel del paralleller till vår vän
talgoxens livssituation.

Insikten kan stämma till viss eftertanke. Hur har
vi människor anpassat oss till vårt uppenbara natur-
beroende? Har vi inrättat vår tillvaro, så att vi likt
talgoxen möjligen kan räkna med en någorlunda
säkrad försörjning även i framtiden?

Det är ju inte minst inkomsterna från skogen, som
gör det möjligt för oss i Sverige att importera bland
annat den olja, med vilken vi värmer våra bostäder
och driver våra bilar. Men det är ju samtidigt röken
från alla skorstenar och avgasrör, som bidrar till den
smygande kemiska förändring av miljön, vilken till slut
även hotar de små organismer som håller skogsmar-
ken levande. Hur ser framtiden ut för vår trävaruex-
port i förlängningen av detta perspektiv?

Den sköna stugvärmen vid frukostbordet är följ-
aktligen på ett högst påtagligt sätt kopplad till naturen
utanför fönstret. Bland annat till de småkryp, som
talgoxen så ivrigt letar efter där ute i kylan.

Det samma gäller för den praktiska mjölkförpack-
ningen av skönt dekorerat papper och plast på
köksbordet. Den tomma förpackningen går från
frukostbordet till soptunnan och förbränns till slut vid
den stora sopstationen. Tillsammans med en mängd
annat avfall av ofta okänd kemisk sammansättning.

Och från förbränningsanläggningens skyhöga
skorsten väller en evig rök av svårkontrollerad sam-
mansättning. En rök, som av vindar och regn sprids
över markerna. Över åkerjorden som ger oss vår
mat. Över skogsmarken, som utgör en av
grundpelarna för vår ekonomi. Sakta och smygande
förändras livsmiljön för markens organismer, för
småkrypen, dessa stillsamma bundsförvanter till både

talgoxen och
människan i
kampen för
tillvaron. Vad
händer den
dagen då
dessa med-
v a r e l s e r
kanske inte
längre kan
ställa upp
för oss, på
grund av att

deras egna
livsbetingelser

spolierats?
Allt detta sker

medan vi alla strävsamt
sköter våra olika jobb från måndag

till fredag. På lördag och söndag går vi sedan ut och
”älskar naturen” på skilda sätt. Vi plockar svamp,
åker skidor eller tittar på fåglar och njuter av tillvaron.
Frågorna om livsmiljön kan kännas avlägsna. I bästa
fall förutsätts någon ”annan” ta hand om dem. Vad
angår mej en talgoxe?

Ja, vad angår mej en talgoxe, egentligen? Eller
andra frågor kring vår livsmiljö? Personligen känner
vi oss nog alla ganska oskyldiga var och en till alla de
problem, som det moderna samhället möter på miljö-
området. Och ändå så har vi i dag de flesta tekniska
lösningar, som krävs för att skydda luften, marken
och vattnet och därmed säkra livsbetingelserna för
växterna och djuren omkring oss. Och för oss själva.
Men dessa insatser kostar pengar. Eller rättare: det
förutsätter att vi använder våra pengar på ett annor-
lunda sätt. I dag framstår dessa insatser inte som
särskilt angelägna eller lönsamma enligt vårt sätt att
resonera i det rationella industrisamhället. Det fram-
står inte som riktigt lönsamt att skona livet i den miljö,
som våra barn ska ärva. Inte än så länge i varje fall.

Man kan tycka att talgoxen för en osäker tillvaro
med snäva marginaler mellan liv och död. Men med
lite eftertanke finner vi kanske att människan i många
avseenden hanterar naturen på ett sätt, som bidrar till
att minska hennes egna marginaler för överlevnad.

Vi matar talgoxarna - medan vi i vår vardag
påverkar och stör de stora ekologiska kretsloppen. Vi
älskar naturen – men bryr vi oss om den, egentligen?
Vi älskar våra barn - men hur bryr vi oss om dem och
deras framtid, egentligen?

Och ändå så gäller det livet - för såväl människan
som talgoxen.

Lätt omarbetad version av Lennart Rådströms kals-
siska berättelse hämtad ur hans bok ”Frukost med en
talgoxe” Warne förlag ISBN 91-86424-93-9
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Det enda vi med säkerhet kan säga om framtiden är
att vad vi än tror, så blir det säkert inte så. I den kända
barnboken “Alice i underlandet” uttrycker Alice
detta faktum med orden: ”..om vi inte vet vart vi vill
komma, så går vi säkert vilse..” Vi kan dock ge
resan mot framtiden en önskvärd riktning. Därför är
det viktigt att vi arbetar med våra visioner. Hur tror vi
att framtiden gestaltar sig och hur vill vi att den skall
bli?
Vi gör nu ett tankeexperiment och flyttar oss en
generation framåt i tiden (ca. 25 år).
I denna övning finner du fyra olika framtidsbilder.
Dessa bilder ska ses som nulägesbeskrivningar av
någon som lever då.

Läs igenom de fyra framtidsbilderna nedan.
Bedöm om du anser att de är ”osannolika” eller
”sannolika” genom att markera lämplig siffra. Gör
likadant om ”ej önskvärt” resxp ”önskvärt”.
Stryk därefter under rubriken med namnet på det
alternativ du anser mest sannolikt.
Markera därefter på samma sätt även det alterna-
tiv som du anser mest önskvärt.

Fyra framtidsbilder

Framtid ????

1 Hoten var överdrivna
De stora klimathoten som de beskrevs kring
sekelskiftet inträffade lyckligtvis inte. Med modern
teknik kunde koldioxid från kolkraftverkens avgaser
lösas i havsvatten och därmed ökade inte utsläppen
på samma sätt som under 1900- talet.

De fossila bränslena kunde därmed bli den energi-
källa som bildade övergången till den nya tekniken.
Med hjälp av solenergi produceras stora mängder
vätgas som i bränsleceller omvandlas till elenergi. Så
drivs numera större delen av våra fordon. Fusionsen-
ergi är den senaste energitekniska landvinningen.
Väteatomer, som kan utvinnas ur vatten, slås sam-
man till en tyngre heliumatom och därvid ”utvinns”
vid varje sammanslagning stora mängder energi.

Med denna teknik såg mänskligheten sig befriad
från energiknapphetens tidevarv. Nu råder inte
längre brist på energi i världen.

Osannolik Sannolik
1 2 3 4 5 6

Ej önskvärd Önskvärd
1 2 3 4 5 6

Energi och klimat – Grunder
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2 Det blev som det blev
I slutet av 1900- talet varnade vetenskapsmän för
risken av förändringar av klimatet om vi inte
minskade våra utsläpp av koldioxid. Olje- och
kolanvändningen har snarare ökat än minskat.

Världens länder slog  vakt om sina egna intressen.
Industrin styrdes av kortsiktiga vinstintressen. Alla
olycksprofetior kunde ju vara felaktiga! Så visade det
sig inte vara.

Förändringarna av klimatet blev än mer drama-
tiska än vetenskapen anade. Svår torka, översväm-
ningar och hårda stormar drabbade områden som var
anpassade till andra förutsättningar. Det drabbade
livsmedelsproduktionen. Svältkatastrofer har de se-
naste åren drabbat områden som tidigare varit förhål-
landevis välmående.

Den globala ekonomin är i kris. Stora delar av den
svenska aktiebörsen är utslagen. Det minsta man kan
säga är att vårt samhälle  är i gungning.
Nyhetssändningarna på TV domineras av alla kriser
på jorden.

Osannolik Sannolik
1 2 3 4 5 6

Ej önskvärd Önskvärd
1 2 3 4 5 6

3 I väst klarar vi oss nog
Vår jord är i kris. Torkkatastrofer, översvämningar
och svåra stormar har vållat enorma skador i många
länder. Anledningen till katastroferna är desamma
som i föregående alternativ – ökad användning av
fossila bränslen. Torkkatastroferna ledde till
strömmar av miljöflyktingar, som satte den
internationella solidariteten på svåra prov.

Världsekonomin är i gungning. I det globala
samhället har vi klarat oss förhållandevis bra. Dess-
utom har klimatförändringarna faktiskt gynnat oss.
Några graders högre medeltemperatur har medfört
ett gynnsammare klimat för jordbruksproduktion.
Norra Norrland kallas numera för Sveriges sädes-
bod.

Osannolik Sannolik
1 2 3 4 5 6

Ej önskvärd Önskvärd
1 2 3 4 5 6

4 Lätt som en plätt
Alla olycksprofetior visade sig vara felaktiga.
Koldioxidutsläppen minskade betydligt mer än vad
regeringen begärde vid sekelskiftet då näringslivet
såg en uthållig utveckling som en konkurrensfördel.

Med energismart teknik minskade energianvänd-
ningen avsevärt. Solenergi fick sitt stora tekniska
genombrott och dominerar numera. Olja är idag
endast råvara för produktion av vissa sorters plast
som ännu inte ersatts av polymermaterial från växtri-
ket. Människor började leva efter sina ideal. Den
politiska scenen kom att domineras av politiska
partier som tänkte annorlunda än de gamla. Med nya
prioriteringar kom vår konsumtion av naturresurser
att minska till en bråkdel av dagens.

Osannolik Sannolik
1 2 3 4 5 6

Ej önskvärd Önskvärd
1 2 3 4 5 6

Vilken framtidsbild har fått högst siffra för sanno-
likhet? Gör nu en fyrahörns-övning.
Välj det hörn som motsvarar ditt val när det gäller
”sannolikhet”. Bilda smågrupper i respektive hörn
som motiverar för varandra varför ni valt som ni
gjort.
Berätta/diskutera i storgrupp. Låt gärna någon
föra ”smågruppens” talan.
Gör samma genomgång för ”det önskvärda”.

Energi och klimat – Grunder
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Att känna delaktighet med naturen

Energi och klimat – Grunder

Kunskap om vår miljö kan uttryckas på olika sätt. Vi
är vana att göra det med kemiska formler och
abstrakta begrepp men kunskap kan också uttryckas
med den levnadsvisdom som kännetecknar folkslag
som fortfarande lever i nära kontakt med naturen.

För 150 år sedan förhandlade ”blekansikten” i
Nordamerika med en indianstam om att få överta
indianernas land. Indianernas ledare, Hövding Seatle
tyckte att de vita inte hade den kunskap som krävdes
för att ha ett land och höll därför ett långt tal för de
vita ledarna. Vad han egentligen sa vid mötet med de
vita makthavarna år 1854, vet vi inte säkert. Vi har
bara en nybyggares vittnesmål om vad han kommer
ihåg av talet. Många har även putsat på formulering-
arna under åren i olika varianter. Hövding Seattles tal
visar dock på en annan syn på  naturen. Talet präglas
av vördnad och respekt och djup ekologisk insikt.

Var och en läser tyst hela talet. Stryk under tre
meningar som du tycker kan vara tänkvärda för
oss idag.

Seattles tal till den amerikanska kongressen
1854
”Den store hövdingen i Washington låter hälsa att
han vill köpa vårt land. Den store hövdingen önskar
oss också vänskap och god vilja. Detta är vänligt av
honom eftersom vi vet att han så föga behöver vår
vänskap i gengäld. Men vi ska överväga ert anbud.

För vi vet att om vi inte säljer, så kanske vite
mannen kommer med gevär och tar vårt land. Hur
kan man köpa eller sälja himlen, marken, vattnet?
Det är främmande för oss. Om vi inte äger luftens
friskhet och vattnets glittrande, hur kan man då
köpa dem?

Varenda del av denna jord är helig för mitt folk.
Varenda glänsande pinjebarr, varenda dimma i de
mörka skogarna, varenda glänta och varenda
surrande insekt är helig i mitt folks minne och
erfarenhet. Saven som flyter genom träden bär den
röde mannens minnen.

De döda hos de vita folket glömmer landet där
de föddes när de går hädan för att vistas bland
stjärnorna. Våra döda glömmer aldrig denna vackra
jord, ty den är den röde mannens moder.

Vi är en del av jorden och den är en del av oss.
De doftande blommorna är våra systrar; hjorten,
hästen, den stora örnen – dessa är våra bröder.
Bergskammarna, saften i ängsgräset, ponnyns
kroppsvärme och människans – allt hör till samma
familj. Så när den store Hövdingen i Washington
låter hälsa att han vill köpa vårt land begär han
mycket av oss.

Den store Hövdingen låter hälsa att han skall
reservera en plats för oss så att vi kan leva i lugn och
ro för oss själva. Han kommer att vara vår fader,
och vi hans barn. Vi kommer att överväga ert anbud
att köpa vårt land. Men det kommer inte att bli lätt,
ty detta land är heligt för oss.

Detta glittrande vatten som rinner i bäckarna och
floderna är inte bara vatten utan våra förfäders blod.
Om vi säljer mark till er, måste ni komma ihåg att
den är helig och ni måste lära era barn att den är
helig. Floderna bär våra kanoter och föder våra
barn. Om vi säljer vårt land till er måste ni komma
ihåg, och även lära era barn att floderna är våra
bröder – och era: hädanefter måste ni ge samma
kärlek till floderna som till vilken broder som helst.

Den röde mannen har alltid dragit sig tillbaka för
den framträngande vite mannen, såsom
bergsdimman flyr morgonsolen. Men våra fäders
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aska är helig. Dessa gravar är helig mark, liksom
dessa kullar, dessa träd: denna del av jorden är helig
för oss. Vi vet att den vite mannen inte förstår våra
seder. Ett visst stycke mark är inte mer värt än det
bredvid, ty han är en främling som kommer om
natten och tar från marken vad han behöver. Jorden
är inte hans broder, men hans fiende, och när han
besegrat den flyttar han vidare. Han lämnar inte sina
fäders gravar bakom sig, men det bryr han sig inte
om. Han rövar bort jorden från sina egna barn. Det
bryr han sig inte heller om. Hans fäders gravar och
hans födslorätt är glömda. Han behandlar sin
moder, jorden, och sin broder, himlen, som saker
man köper, plundrar, säljer, som får eller glänsande
pärlor. Hans girighet kommer att uppsluka jorden
och efterlämna blott en öken.

Jag vet inte. Våra seder skiljer sig från era seder.
Synen av era städer plågar den röde mannens ögon.
Men kanske är det för att den röde mannen är en
vilde och inte förstår. Det finns inte en lugn plats i
den vite mannens städer, inget ställe där man kan
höra hur knopparna spricker ut om våren, eller
surret av insektsvingar. Men kanske är det för att
jag är en vilde och inte förstår. Allt oljud bara
förolämpar örat. Och vad är livet värt om man inte
kan höra nattskärrans ensliga spinnande eller kiv
runt en damm om natten? Jag är en röd människa
och förstår inte. Den vite mannen verkar inte ens
lägga märke till vilken luft han andas. Likt en
långsamt döende människa är han okänslig för
stank. Men om vi säljer vårt land, måste ni komma
ihåg att luften är för oss en dyrbar vän, att luften
delar sin ande mellan allt levande. Vinden som gav
vår förfader hans första andetag mottar också hans
sista suck. Och vinden måste även ge våra barn
livets ande. Och om vi säljer vårt land till er måste ni
vårda det och hålla det heligt, som ett ställe dit även
den vite mannen kan gå och minnas på vinden som
sötats av ängsblommorna.

Vi kommer att överväga ert anbud att köpa vårt
land. Om vi beslutar att gå med på det kommer jag
att ställa ett villkor: Den vite mannen måste be-
handla detta lands vilddjur som sina egna bröder.
Jag är en vilde och jag förstår inte någon annan
sed. Jag har sett tusentals bufflar i förruttnelse,
kvarlämnade på prärien av den vite mannen, som
sköt den från rullande tåg. Jag är en vilde och jag
förstår inte hur den ångande järnhästen kan vara
viktigare än bufflar som vi dödar enbart för att
överleva.

Vad är människan utan vilddjuren? Om alla djur
vore försvunna skulle människan dö av en stor
ensamhet i själen. Ty allt som händer djuren händer
snart människan. Allting är sammanlänkat.

Ni måste lära era barn att marken under deras
fötter är våra förfäders aska och för att de ska
respektera marken, tala om för era barn att jorden
är vår moder. Vadhelst som drabbar jorden,
drabbar också jordens söner. Om människorna
spottar på jorden, spottar de på sig själva. Detta vet
vi. Jorden hör inte till människan; människan hör till
jorden. Detta vet vi. Allting är sammanlänkat som
blodsbanden inom en familj. Allting hör ihop.

Vadhelst som drabbar jorden, drabbar jordens
söner.  Människan vävde inte livets väv: hon är
blott en del i den. Vadhelst hon gör mot väven,
gör hon mot sig själv.”

Bilda smågrupper och jämför era tänkvärda me-
ningar. Försök komma överens om en mening som
ni tycker är speciellt viktig för oss att inse idag.
Förklara varför.
Redovisa/diskutera i klassen.
Här följer en uppgift till den kreativa klassen:
Ingenting försvinner - allt finns kvar. Samma
atomer som ingick i Hövding Seatles kropp finns
fortfarande kvar och har ingått som beståndsdalar
i moln, regn och blommor. Antalet atomer i en
människas kropp är mycket, mycket stort. Sanno-
likt ingår några atomer från Hövding Seatle i den
silvergråa tallen i skogsbacken vid skolan eller i
något naturföremål som ingår i skolans samlingar.
Att tala till detta naturföremål kan därför upplevas
som att tala till Hövding Seatle.
Varje grupp förbereder ett tal till hövding Seatle
som utgår från en tänkvärd mening och reflekte-
rar kring dess innebörd idag och drar en slutsats
om hur vi borde bete oss.
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För ett tiotal år sedan hölls ett möte i Rio de Janeiro.
Alla världens mäktigaste ledare var där och de
enades om en plan för att utveckla en hållbar värld.
Planen kallas Agenda 21 och anger viktiga steg för
hur vi under det kommande århundradet skall nå vårt
mål, det uthålliga samhället.

Den beskrivning som då gavs av hållbar utveckling
lyder:

Att tillfredställa dagens behov
utan att äventyra kommande generationers

möjligheter att tillfredställa sina behov.

Sedan dess har mycket hänt men det finns också
mycket kvar att göra. I Rio var alla överens om
målsättningen, men förstod de egentligen vad som
menas med uthållig utveckling?

Försök att förklara vad ni menar med hållbar
utveckling.

Tänk er att er klass skall hålla en lektion för elever
i åk 3. Hur förklarar ni då hållbar utveckling? Ge
gärna exempel.

Gör en utställning med bilder som åskådliggör
begreppet ”hållbar utveckling”.

Läs i er kommuns lokala Agenda 21. Fråga en
politiker på vilket sätt man nu försöker att förverk-
liga sin målsättning.

Hållbar utveckling

Hur långt har ni kommit i er kommun på vägen mot  ett uthålligt samhälle?

1                  2                   3                   4                  5                  6

Markera din uppfattning genom att ringa in en siffra på linjen.

Genomför linjeövningen - smågrupperna motiverar för varandra.

Redovisa  i storgrupp och sammanfatta diskussionen.

Energi och klimat – Grunder
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Hotet mot klimatet

Vi börjar med en liten anekdot1  från ett helt annat
område än klimatpåverkan. Den vill lära oss något
om våra svårigheter att ändra på våra vanor och
ovanor. Fundera över vem/vilka som motsvarar
kaptenen i dagens miljöarbete?
Vem/vilka tycker du motsvarar sjömannen?

”Sjökaptenen och sjömannen”
En natt på sjön såg en kapten ett blinkande ljus.
Han bad sin signalman att skicka ett morse-
meddelande som löd:
- Ändra Er kurs 10 grader öster ut.
Direkt kom ett meddelande tillbaka som löd:
- Ändra Er kurs 10 grader väster ut.
Kaptenen blev upprörd och rasande och sade till
telegrafisten att sända följande meddelande:
- Jag är en mycket högt rankad kapten och van vid
att man lyder mina order. Ändra omedelbart er
kurs 10 grader öst.
Meddelandet som kom tillbaka löd:
- Jag är en aktad gammal sjöman som vet vad jag
gör. Ändra er kurs 10 grader väst.
Nu blev kaptenen alldeles högröd i ansiktet och
skrek till telegrafisten att meddela:
- Jag sa ju åt er att ändra kurs öster ut. Jag
befinner mig ombord på ett svenskt krigsskepp.
Till detta kom svaret:
- Och jag säger åt er att ändra kurs väster ut. Jag
finns på en svensk fyr.

1 Ur ”Varför växer gräset? 1997, Brain Books AB,
www.brainbooks.se

Vårt största miljöproblem?
Vårt största miljöproblem är förmodligen att vi
äventyrar vårt framtida klimat genom att förbränna
gammalt växtmaterial som legat i underjorden under
hundratals miljoner år. När vi bränner fossila bränslen
- bensin, diesel, olja, naturgas, torv och kol -
transporterar vi i snabb takt kolatomer från under-
jorden till atmosfären i form av gasen koldioxid.

De naturliga system som återför koldioxid till
jordlagren kan inte göra detta i samma takt som den
fossila koldioxiden frigörs. Detta medför att mängden
koldioxid i atmosfären ökar. Halten av koldioxid i
atmosfären har redan ökat med en tredjedel jämfört
med vad den var vid 1900-talets början. Före indu-
strialismen var halten koldioxid i atmosfären 280 ppm
(parts per million). Nu är den 370 ppm. (I % blir det
0,037 %). Förändringen verkar kanske liten - men har
visat sig ha mycket stor betydelse för klimatet.

Växthuset jorden
Resultat av utsläppen av koldioxid från fossila
bränslen blir det vi kallar den förstärkta växthus-
effekten. Jordens atmosfär jämförs här med glaset i
ett växthus. Solens kortvågiga strålar tränger
obehindrat in genom glaset i ett växthus. Eftersom
den fysikaliska grundförutsättningen - lagen om att
”ingenting försvinner” - gäller även för energi, måste
den energi som strålar in i växthuset ta vägen
någonstans. De energirika solstrålarna  värmer upp
luften, marken och vattnet inne i huset. Så omvandlas
solenergin till långvågig värmestrålning, som så
småningom försöker lämna växthuset. Den stoppas
dock upp av glaset och studsar fram och tillbaka
innan den lyckas ta sig ut. Därmed blir det varmt och
skönt i ett växthus.

På samma sätt tränger solens energirika strålar in
genom atmosfären. De omvandlas till värmestrålning
och lämnar jordens yta. I atmosfären stoppas dock
värmeutstrålningen upp av vattenånga, koldioxid och
andra gaser, vilket gör att vi får det varmt och skönt
på vår jord. Jorden med sin atmosfär fungerar alltså
på liknande sätt som ett växthus. Om mängden
koldioxid ökar i atmosfären, så ökar atmosfärens
värmeisolerande förmåga. Det blir varmare och
varmare på jorden. Denna förklaring av växthus-
effekten är en förenkling.

(En mer detaljerad och vetenskapligt korrekt-

Energi och klimat – Grunder
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are beskrivning återfinns i Naturvårdsverkets
och SWECLIM´s klimatbok ”En varmare värld”.)

Växthuseffekten är en välsignelse
Den “naturliga” växthuseffekten ger jorden en
medeltemperatur på +14 grader. Utan växthus-
effekten skulle medeltemperaturen på jorden vara
ungefär – 19 grader. Det skulle alltså vara ca. 33
grader kallare. Vi skulle få samma effekt som på
månen med svinkalla nätter och stekheta dagar. Med
ett sådant klimat skulle vare sig  människor eller de
flesta andra organismer kunna leva på jorden.

Växthuseffekten är också ett problem
Växthuseffekten håller på att förstärkas. Det beror
på att vi ”tilläggsisolerar” vår jord, på samma sätt
som om vi försåg växthuset med extra glasrutor. Vi
släpper ut koldioxid som härstammar från gammalt,
underjordiskt, fossilt växtmaterial.

Denna extra koldioxid gör att mer värme hålls
kvar och temperaturen stiger. Under 1900-talet steg
jordens medeltemperatur med 0,6 grader. Tempera-
turhöjningen är större närmare polerna än vid ekva-
torn. I Europa är temperaturhöjningen 0,8 grader.
Detta är den förstärkta växthuseffekt som männis-
kans användning av kol och olja i mycket stor
utsträckning orsakat. När vi talar om “växthus-
effekten” menar vi vanligen denna förstärkta växt-
huseffekt som mänsklig verksamhet har orsakat.

Jordens klimat har förändrats
Havsisarna i Norra Ishavet har minskat i tjocklek och
i utbredning. Glaciärer krymper. Snötäcket minskar.
Sedan 1960 har vi 10 % mindre snötäcke i Sverige
trots att nederbörden har ökat. Om sådana
förändringar kan vi läsa och höra nästan dagligen i
media. Nyheter om extrema vädersituationer som
stormar, skyfall, översvämningar och torkkatastrofer
blir allt vanligare.

Under 1990- talet har kostnaderna för natur-
katastrofer blivit nästan 10 gånger större än vad de
var under 1960- talet. Försäkringsbolagen är kanske
de som bäst vet vad klimatförändringarna kostar.

Vi har anpassat våra liv efter det klimat vi har idag
och det är svårt att veta vilka konsekvenser ett
förändrat klimat får. En del kanske får det bättre,
andra sämre. Där jordbruket och skogsbruket har
begränsats av ett kallt klimat kan det bli bättre, men
där det redan är för varmt och torrt kommer det
troligen att bli ännu varmare och torrare. Vissa
områden kan få bättre odlingsförutsättningar, men
många redan fattiga länder kan få det mycket sämre.

Säkert är att vi på olika sätt måste försöka minska
risken för de förändringar som ett förändrat klimat
ger upphov till.

Samla alla tidningsartiklar om klimatfrågor som ni
hittar under en månad.
Sätt upp dem på en vägg så att de bildar en
mindmap som berättar om ”vårt klimat”.

Energi och klimat – Grunder



Coola ner jorden    14

Har klimatet förändrats?
Kommer det att förändras? Varför?
Blir det i så fall sämre eller blir det kanske bättre för
oss? Finns det några bevis eller är det bara
gissningar? Sällan ställs det så många frågor som när
man diskuterar klimat.

Låt oss därför fråga oss vad vi egentligen är
överens om.

! Koldioxid i atmosfären ger växthuseffekt. Det
innebär att solens strålar värmer jorden och
att koldioxiden tillsammans med andra klimat-
gaser håller kvar värmen längre tid vilket
leder till högre temperatur.

Om detta är alla överens. Redan i slutet av 1800-talet
beskrev den svenske kemisten Svante Arrhenius hur
växthuseffekten fungerar. Han hävdade att vår
förbränning av fossila bränslen skulle leda till högre
halt av koldioxid i atmosfären och till ett varmare
klimat.

! Halten av koldioxid i atmosfären har ökat på
grund av vår förbränning av fossila bränslen,
kol, torv, olja, bensin, diesel och fossilgas.

Om det är alla överens. Vi har idag en tredjedel mer
koldioxid i atmosfären än vi hade i början av 1900-
talet. Då var halten 280 ppm (parts per million). Det
motsvarar 0,0280 %. I dag är halten 370 ppm vilket
motsvarar 0,0370 %. Om Sveriges och EU´s
målsättning uppnås kommer den att stiga till 550 ppm
och sedan stabiliseras på den nivån.

! Jordens klimat har förändrats.

Om det är alla överens. Det har blivit 0,6 grader
varmare. Havsytan har stigit. Nederbörden i norra
Europa har ökat men i södra Europa har det blivit
torrare. Glaciärerna smälter och Nordpolens isar har
blivit tunnare och fått mindre utbredning. Extrema
vädersituationer med översvämningar, torkkatastro-
fer och stormar har blivit vanligare.

Vad handlar klimatfrågan om?

! Det verkar vara människans utsläpp av
växthusgaser som är orsaken till en betydande
del av klimatförändringarna.

Om det är nästan alla överens. FN´s klimatpanel
(IPCC) säger så här: ”Det finns nya och starkare
bevis för att de flesta av de observerade
klimatförändringarna under de senaste 50 åren kan
tillskrivas mänskliga aktiviteter.” Klimatpanelen
består av hundratals klimatforskare från de flesta av
jordens länder. Där ingår även klimatforskare från
oljeproducerande länder som Kuwait och
Saudiarabien. Alla i panelen är överens om
slutsatsen.

? Finns det bevis för påståendet ovan ?
    Svar: Nej, helt säkra bevis har man inte (ännu).

Klimatpanelens forskare samlar information som
bearbetas i kraftfulla datorer. Jordens klimatsystem
är oerhört komplext. Forskarna har konstruerat
modeller för hur jordens klimat förändras med många
olika variabler, som var och en kan påverka
slutresultatet. För att testa sina modeller, gör
forskarna  prognoser och sedan ser de sig omkring i
verkligheten och ser hur väl modellerna stämmer
med verkligheten. Då kan de konstatera att modeller-
na verkar stämma rätt bra.

Du kan läsa mycket ingående om detta i
Naturvårdsverkets nya bok ”En varmare värld”.

Låt oss jämföra resonemanget med en berättelse om
en gammal man som blev allvarligt sjuk på gamla dar.
Han hade rökt hela sitt liv. Eftersom åren gick fick
han allt större problem med hosta och allt svårare att
andas. Till slut fick han lungcancer. Vem kan bevisa
att det var på grund av rökningen han fick cancer.
Kanske hade han fått cancer ändå?

Energi och klimat – Grunder
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Tänk dig att du kommer åkande i en bil på en
landsväg och ser ett älgvarningsmärke. Hur tänker
du då? Begär du helt säkra bevis på att det garanterat
står en älg bakom nästa kurva innan du drar ner på
farten? De flesta av oss tycker nog att varnings-
märket är tillräckligt för att vi skall dra ner på farten
åtminstone lite grann. Börjar vi bromsa i tid behöver
inbromsningen inte bli så häftig om faran verkligen
finns på vår väg.

Diskutera likheten mellan denna berättelse och
klimatarbetet. Vad symboliserar varningsmärket?
Vad motsvarar inbromsningen för dig?

1992 hölls det största möte som FN någonsin
arrangerat i Rio de Janeiro. Där antogs en
handlingsplan för hur vi skall leva på vår jord för att
våra barn och barnbarn skall ha lika goda möjligheter
som oss att leva ett drägligt liv.  Du känner nog till att
planen kallas Agenda 21 (betyder ungefär
”dagordning för det 21:a århundradet”). I Rio de
Janeiro antogs också ett antal viktiga principer. Två
av dem brukar kallas ”Försiktighetsprincipen”
respektive Polluter Pays Principle (PPP)*.

Jämför tankarna kring försiktighetsprincipen med
berättelsen om älgen och trafiken. Ser du likhe-
ter? Ser du skillnader?
Försök ge exempel på situationer där det vore
klokt att använda försiktighetsprincipen.
Formulera din uppfattning om vad klimatarbetet
egentligen handlar om genom att fullborda dessa
meningar.

En älg bakom kröken

Det viktigaste skälet att minska koldioxidutsläppen är
att …………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Det viktigaste med klimatarbetet är att vi
…………………………………...........................
……………………………………………………………………………….
Det viktigaste jag kan göra för att minska min
klimatpåverkan är att ………................................
……………………………………………………………………………….

Bilda grupper och jämför era meningar.
Berätta sedan för varandra i storgrupp.

* Försiktighetsprincipen innebär att blotta misstanken
om skadlig påverkan på miljön ska vara tillräcklig för att
ingripa eller avstå från en viss verksamhet, produkt etc.
PPP betyder ungefär att ”den som orsakar en miljö-
skada också ska betala den”. Vi får inte  vänta tills
vi har fullständiga bevis innan vi gör något.

Lösningen till dagens klimathot står att finna i …
Rangordna följande alternativ

Nya värderingar och nya ideologier.
Ny teknik.
De ekologiska systemens förmåga att anpassa sig och motstå yttre stress.
Människans kreativitet att finna lösningar.
Eget alternativ.

Bilda grupper, jämför era rangordningar och redovisa för varandra.

Energi och klimat – Grunder
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En gång i tiden var det av största vikt att observera
vädret för att kunna förutsäga hur det skulle bli dagen
därpå och ännu längre fram. Man behövde kunna
läsa av vindar, fuktigt och torrt väder, högtryck och
lågtryck för sin överlevnad, vare sig man var bonde i
inlandet eller fiskare ute vid kusten. Då lärde man sig
av sina föräldrar genom att växa in i deras liv. Man
fick med sig kunskaper och erfarenheter som
sträckte sig flera generationer bakåt i tiden. Man
jämförde sina egna erfarenheter med sin farfars och
sin fars berättelser. Barnet fick på så sätt ett långt
perspektiv på väder och klimat. För dem var väder,
vind och klimat en självklar del av livet som bestämde
hur man skulle möta dagen.

Nu lever vi under sådana förhållanden att vi inte
behöver bry oss om ifall det stormar eftersom vi tar
bilen till jobbet, förskolan eller skolan. Somliga tycker
inte ens att det är viktigt att ta på sig extra kläder när
det är kallt eftersom de ändå inte har några planer på
att vara ute mer än den stund det tar att gå till och
från bilen. Vi använder bilen som paraply istället för
att klä oss för regnväder. Vi har förlorat vår
ursprungliga förståelse för att vi är en del av naturen.

Därmed förstår vi inte heller konsekvensen av att
vädret förändras. Vi märker det knappast.
Det vi inte ser eller känner är inte verklighet. Än
mindre förstår vi nödvändigheten av att anpassa vårt
sätt att leva efter naturens villkor.

Barn behöver uppleva sin omgivning. De behöver bli
medvetna om vädrets växlingar, temperaturer, vindar,
regn och solsken. Då lär de sig att förstå
sammanhang i naturen. De lär sig att vi är en del av
naturen. Detta är en förutsättning för att de som
vuxna skall förstå hur vi påverkar förutsättningarna
för våra liv. Hur vi påverkar vårt klimat.

Övningar som tränar barn att uppleva sin
omgivning.

Stå i en ring och blunda. Snurra långsamt åt ena
hållet. Snurra nu åt andra hållet.  Stanna när näsan
pekar mot solen. Nu får ni titta. Blunda och snurra
igen. Stanna när näsan pekar mot vinden. Stanna

Barn upplever väder

när näsan pekar mot närmaste fågel. Stanna när
näsan pekar mot närmaste bilväg. Stanna när
näsan pekar mot ditt hem. Stanna när näsan pekar
mot Afrika.
Leta reda på en plats så att näsan har det varmt
och sedan en plats där näsan har det kallt.Torrt,
fuktigt. Blåsigt, lugnt.
Innan ni går ut leker ni ”vädergubbe” på TV.
Ordna så att ingen kan se ut genom fönstren.
Berätta för varandra hur vädret är. Hur ser
molnen ut? Hur mycket moln finns det på himlen?
Åt vilket håll är det mest moln? Blåser det?
Varifrån? Hur mycket? Varmt? Blött? Så är det
dags att gå ut och se efter. Gör om övningen
regelbundet.

Följ vädrets växlingar.
Studera  väderleksrapporten i TV och i  tidningar. På
SMHI´s hemsida, www.smhi.se  får ni en aktuell
väderleksprognos. Där får ni även veta hur de gör
väderleksprognoser

Hur är vädret just nu?
Klipp ut väderkartor ur tidningen.
Vilka frågor är viktiga när man diskuterar vädret?
Temp, lufttryck, vind, molnighet, nederbörd?
Hur tror ni vädret är imorgon?
Jämför prognosen med hur det blev.

Klassrummets väderjournal.
Gör ett temperaturdiagram för hela  läsåret.
Gör det lika långt som klassrummet och ungefär
en halvmeter högt.
Placeras det högt upp på väggen.
Fyll på temperaturkurvan varje dag.
Skriv in små kommentarer vad ni gjorde vid olika
tidpunkter.
Rita symboler för om det var soligt eller molnigt
och om det regnade eller snöade.
Hur är vädret när det är kallt?
Hur är vädret när det är varmt?
Jämför sommar och vinter.
Eventuellt kan ni även ha med information om
lufttrycket.
Kan ni dra några slutsatser för hur vädret i övrigt
är när det är soligt?
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Barnens dagbok om Lurifaxar,
bröder och systrar
Skriv gärna en dagbok som utgår från vädret, men
upprätta en personlig relation till det som sker
runtomkring. T.ex. Solen som vår syster, Vindarna
som våra bröder, Regnet som ”Alla de Små” och
molnen som Lurifaxar.

Exempel:
26/5 Vår syster är så vacker idag. Några av
Lurifaxarna har försökt att gömma henne bakom
sig genom att göra sig tjocka framför henne, men
hon hittade en utväg och  körde iväg dem! Vi tror
att hon pratade med våra bröder, de är alltid
villiga att ställa upp om de bara är på gott humör.
Alla de små har hållit sig borta länge nu, men så
länge som de höll sig här förra gången så är vi
bara glada. Vår syster riktigt strålar av
välmående och vi blir varma inombords bara av
att se henne. Vår broder Västan kommer ibland
och fläktar oss och det är  skönt.

Vilken årstid tycker du bäst om?
Rangordna genom att sätt 1, 2, 3 och 4 i rutorna -
1 för den du tycker bäst om.

Vinter
Vår
Sommar
Höst

Bilda grupper och jämför era rangordningar och
lyssa på varandras motiv.
Grupperna redovisar för varandra.

Vad tycker du om vädret?
Ringa in en siffra för varje påstående.
1 = tycker inte om alls, 6 = tycker mycket om.

Jag tycker om regn

1 2 3 4 5 6

Åskväder är spännande.

1 2 3 4 5 6

Jag önskar att vintern inte fanns.

1 2 3 4 5 6

Hösten är den bästa årstiden.

1 2 3 4 5 6

Det är skönt när det är mörkt.

1 2 3 4 5 6

Bilda smågrupper och motivera för varandra var-
för ni ringat in respektive siffra.
Berätta för varandra hur ni diskuterat.

Klimat är hur det brukar vara.
För att förstå frågor om klimat är det bra att ha en
känsla för att vädret är något som förändras ofta. I
barnets värld är inte det något självklart eftersom
tiden är här och nu. Vi kan ändå väcka deras
uppmärksamhet genom att koppla samman minnen
från sommaren, hösten, vintern och våren.
Naturligtvis är det ett utmärkt tillfälle att göra det i
samband med en skördefest, eller när vi tittar på en
bukett torkade blommor. Vi kan också titta på
bilderna i ett fotoalbum. Syftet är att göra barnen
uppmärksamma på att vädret är något som är
föränderligt.

Vädret är rätt olika under olika årstider. På
sommaren är det varmare under några månader och
därför finns det ingen snö och vice versa. Vi skapar
en backspegel och tittar tillbaka på det som har varit
och jämför med det som är just nu. Vi talar om hur det
brukar vara under olika årstider. Först betraktar vi det
barnen upplever. Hur vädret ändrar sig under året?
Vi talar om barnens minnen av regn, åska, sol och
vind. Vi jämför med hur det var sommaren innan. När
vi funderar över hur vädret brukar vara handlar det
om vårt klimat.
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När vi talar om hur vädret brukar vara hos släktingar
i Norrland eller hos infödingar i Afrika talar vi om
klimatet på olika ställen på vår jord. Att leka lekar om
andra delar av världen kan också var ett sätt att
väcka medvetenheten om att  klimatet varierar på vår
jord. I Australien firar man jul mitt i sommaren: På
Bali snöar det aldrig. På Grönland är det kallt nästan
hela tiden. I vårt eget land är det stor skillnad mellan
olika landsändar. Allt det där är svårt att fatta för små
barn, men man kan leka det.

Man behöver inte färdas så långt för att se att
klimatet skiftar. Det kan räcka med att åka någon mil
från kusten in i landet för att märka skillnader i snö-
mängd, temperatur eller vindstyrka. Störst är
skillnaden på vår och höst.

Berätta för varandra när ni upplevt att klimatet är
olika på olika platser.

Att studera vindar
Vi kallar vindarna för Nordan, Östan, Västan och
Sunnanvind om vi över huvud taget har några namn
för olika vindriktningar. Ofta talar vi bara om att det
blåser.  Ibland blåser det mer, ibland mindre. Ibland är
det storm. Någon gång är det vindstilla. Har vi en
grupp med barn som är vana vid att lyssna på
berättelser och folksagor känner de kanske till
namnen på vindarna, men det finns ingen upplevelse
bakom orden.

Hur kan vi göra barnen medvetna om
varifrån vindarna blåser?

Sätt upp en vindflöjel eller vindstrut som visar
varifrån vinden kommer. Även om barnen inte
kan de olika väderstrecken väcker det ändå
medvetenheten om att vindarna har olika rikt-
ningar. Ge namn på vindarna och berätta hur de
är.

Måla eller markera en kompassros på gården med
väderstrecken väl utmärkta. Sätt vindflöjeln mitt i.
Fundera på ordet ”väderstreck”. Det är intressant
att vi kallar en vind efter den riktning den kommer
ifrån. Det är varifrån den kommer som avgör hur
den är, inte vart den är på väg.

Sunnanvind har för många äldre fortfarande en
känslomässig klang. Den kan ge oss associationer till
varm asfalt, grusvägar på landet, cykelturer till havet
eller utflykter med en stor picknickkorg till en insjö.

Det är en varm, mild vind som kan kännas omslutan-
de. Trygg kanske, för oss som är vana vid kyligare
klimat. Kvävande kanske, om vädret under en längre
tid varit varmt och tryckande. Den har med sommar
att göra, blå himmel, ängar och lekfullhet. Det finns
fina sommarsånger som nämner sunnanvinden.
Regnar det när sunnanvind blåser är det ofta
dagsregn. Ett varmt regn som faller mjukt och
ihärdigt från en helmulen himmel. Dagen därpå är
sunnanvinden svagare och nu lyser solen.
Ett sätt att synliggöra sunnanvinden kan vara att
använda varmgula eller oranga sidentyger. Det gula
associerar till värmen och solen.

Nordanvind är en kylslagen vind. I motsats till
sunnanvind associerar den till vinter, kyla och snö.
När nordan blåser kan det vara riktigt bitande och det
hjälper inte hur mycket vi pälsar på oss, vinden
tränger ändå som istappar in under kläderna. Solen
skiner men det är kallt och torrt. Kommer det en
regnskur är den kort och häftig men snart skiner
solen åter.  Det är en envis vind som brukar vara i tre,
sex eller nio dagar. När nordan blåser vill vi helst vara
inomhus och höja temperaturen, kanske med en
brasa, kanske med varm choklad. Stränghet, skärpa
och bitande är ord som kan höra ihop med
nordanvinden. Ska man åskådliggöra den, sätta färg
på den, bör det vara med ett sidentyg som är färgat i
en kall blå färg, så att man kan känna vinterns isighet
i den.

Östanvind är en torr vind. Den kan vara kall eller
varm, men torr. Den kommer från ”Landet där solen
går upp”. Östanvinden omnämns bland annat i Bibeln
(1:a Mosebok Genesis 41 kap.) när Farao har
drömmar om hur framtiden kommer att bli, där
östanvinden sveder axen, så brännande är den. En
del förknippar den med förändring, utveckling, ny
början. Kanske kan Östanvindens kvalitet skifta
beroende på var man bor. På östkusten, nära vattnet
kan den upplevas mer fuktig medan den på
västkusten är torr? I vårt land för östanvind under
vintern ofta med sig snö. Färger som hör samman
med Östan skulle kunna vara ljust sandgult, torrt
ljuslila eller ljust grönt.

Västanvind är fuktig och lite ”rå”. Den kommer
utifrån det stora havet. Ibland för den med sig regn
och stormar. I väster går solen ner och Västan kan
förknippas med sådant som bör rensas ut, med vila
och läkning. Västanvinden i sagor är den som röjer
undan, gör rent hus med vad det än är som behöver
rensas. Västan skulle kunna förknippas med färger
som havsgrönt, eller tungt blågrått, eller gråvitt.
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Lär känna de olika vindarna.

Gå ut och upplev dem.
Låt som vindarna.
Dansa som vinden är.
Måla dem.

Ge namn åt dina vindar
Vi har inte bara vindar från olika väderstreck, vi har
också olika typer av vindar med olika styrka och som
uppför sig olika. Vet barnen vad bleke är? Känner de
till virvelvindar eller tromber? Hur uppför sig vinden?
Gå ut och studera vindarna och känn efter vilken vind
det är just nu. Ge vindarna olika namn som t.ex.
”Aspelövsvind”. Vad är det? Jo, en vind som får bara
asplöven att röra sig. Asplöven är så känsliga att den
minsta lilla vind får dem att dallra, medan alla andra
löv fortfarande är stilla. Stormvind är inte svår att
urskilja och inte heller orkan! Men brisen, fläkten och
”nu blåser det bra!” kan vara svårare att uppfatta om
man inte hittar på roliga och bra namn som hjälper oss
att känna igen dem. Man kan kalla en vind för
”jackvind” därför att man kan spänna ut jackan och
låta sig lyftas av den, eller ”halsduksvind” därför att
den här vinden letar sig in genom minsta springa på
kläderna och gör en kall och huttrig inombords. Ibland
känns det som om vinden ändrar sig och kommer från

olika håll och kanske blir det en ”lekvind” eller
”busvind”.

Hitta på så många olika namn som möjligt på era
vindar.
Gör en vindskala och ange vindstyrkan i namn-
givna vindar istället för i meter per sekund.

Molnobservationer
” Varje regndroppe bär på sin egen historia. Vattnet
har kristalliserats runt en kärna av stoft. Det kan vara
en sotpartikel, ett dammkorn från en öken. Eller en
rest av en förintad stjärna i ett annat solsystem.
Vattendropparna är ibland avskydda, ibland hett
efterlängtade.”

Ur  ”Väderboken” av Jan Danielsson

Genom att studera moln kan man ”spå väder”. Gå in
på:Väderskolan (Vädertjänsten i Göteborg) på inter-
net eller läs i någon bok om de olika typer av moln
som finns.

För att det ska kunna regna, snöa eller hagla måste
det finnas moln. Det räcker inte med stackmoln
eftersom de innehåller för lite vatten, dvs.
droppstorleken i det molnet är för liten. Stackmoln
kan däremot växa sig stora och bli regnmoln om de
rätta förhållandena finns. Bymoln är en typ av
regnmoln som bildas när kontrasten mellan varm och
kall luft är skarp. Bymoln är låga moln som kan
övergå till åskmoln när värmen stiger snabbt. Då
består den undre delen av molnet av vattendroppar,
den mellersta av underkylda vattendroppar och
toppen av iskristaller. Som ”fint väder moln” finns
böljemoln som ligger på en höjd mellan 2,5 och 7
kilometer. De ligger ofta ordnade i band på himmelen
som tunna flak. Om de däremot tjocknar, kan de
ibland förebåda ostadigt väder.  Böljemoln har
mörkare partier med en till tre fingerbredders
mellanrum. Ett underbart sätt att göra barnen
uppmärksamma på himmelens dramatik är
naturligtvis att ligga på gräsmattan och titta på
molnen och fantisera. Använd liggunderlag om
marken är kall.

Kan ni se gubbar i molnen?
Kan ni se olika djur i molnen?
Titta på ett moln som rör sig över himlen och släpp
det inte med blicken. Vad hände med det?
Hur kan man se på molnen om det blåser mycket
eller lite där uppe?
Titta på molnen olika dagar och beskriv hur
molnen ser ut. Hitta på egna namn som passar till
era moln.
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Det lilla molnet
Efter Robert Reinick

En blank sommardag steg ett litet moln upp ur havet.
Lätt och glatt seglade det över himlen. Snart såg det
jorden under sig som låg torr och sprucken efter en
lång tids torka. Blommor och blad hade vissnat.
Djuren vantrivdes  och människorna slet i sitt anletes
svett. Det lilla molnet gungade i vinden. Det kunde
inte vara riktigt glad när det såg hur illa det var ställt
nere på Jorden, hur jorden törstade efter vatten med
tusen munnar.
 - Om jag ändå bara kunde hjälpa jorden, tänkte det
lilla molnet.

Så började det att växa. Större och större blev
molnet. På jorden blev det torrare och torrare för
varje timme. Solen stekte, luften var tung och tjock av
damm. Alla såg upp mot molnet som ville de säga:
Om det ändå fanns lite vatten i dig!
 - Tänk om jag skulle pröva, tänkte molnet.

Och så började det sakta att sjunka. Men så kom
det plötsligt ihåg vad det hade hört i havet – att om
molnen kommer för nära jorden så spricker de. Det
gungade upp och ner en stund. Så tog det sats. Det
drog sig samman, och blev så mörkt att både
människor och djur skälvde av rädsla. Blixtarna
ljungade och åskan dundrade. Träd och gräs böjde sig
under det väldiga åskvädret. “Ta emot mig” ropade
molnet. Så brast det och störtade mot jorden i en
väldig regnskur.

Regnet blev molnets gärning. Det blev också dess
slut. Över skog och mark så långt regnskuren nått
stod en lysande regnbåge till minne av molnet. Efter
en stund försvann den, men något annat blev kvar:
Välsignelsen som molnet fört med sig.

Temperaturjakt
När man studerar väder och klimat är temperaturen
viktig. Förutom att ha en vanlig termometer som ett
inslag i den dagliga miljön kan man gå på
temperaturjakt. Börja direkt ute på gården:

Var är det varmt och var är det kallt?
Är det skillnad på söderläge och norrläge?

Mikroklimat
Man kan finna stora skillnader mellan förhållandena
på platser rätt nära varandra. Temperaturen utmed
en södervägg kan avvika rätt mycket från
temperaturen vid en norrvägg. Ljusförhållanden,
fuktighet och vinden  kan vara olika. Dessa platser
har olika mikroklimat
Växtlighet, djurliv och förutsättningar för odling är
annorlunda.

Hur är det med temperaturen i vattenpölarna på
gården och i dammen eller bäcken? Varför skiljer de
sig åt? Är det olika temperatur i vattentunnan med
lock och den utan lock? En bunke med vatten som får
stå ute i ett soligt hörn av gården kanske drar till sig
insekter och smådjur på ett annat sätt än en
vattensamling på kall mark. Det kanske börjar växa
mossa och alger på ett ställe men inte på ett annat.
Lukta på vattnet, upptäckt och fundera. Se var
mygglarverna trivs bäst och leta efter grodornas
larver. Alla har de olika favoritmiljö.
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Var glad för snön
Många djur är specialiserade på att leva under snön.
Där finns ett annat klimat än ovanför snön.

Mät temperaturen under snön en kall vinterdag.
Använd en ute/ inne termometer med givaren på
en sladd som kan stickas ner under snön med hjälp
av en pinne.

Fyll en burk med snö och smält den. Hur mycket
blev det? Jämför snö med andra material som
isolerar mot kyla

Fyll två stycken enliters flaskor med hett vatten.
Klä på dem med varsin strumpa.  Låt den ena stå
på snön och gräv ner den andra. Mät temperatu-
ren efter 10 minuter. Förklara.

Ta reda på vilka djur som lever under snön.

Hur kan en turist som går vilse i fjällen under en
snöstorm klara sig från att frysa ihjäl?

Låt enliters plastflaskor föreställa människor. Klä
dem på olika sätt. Kanske har ni tillgång till dock-
kläder eller bara tygbitar. Fyll flaskorna med
varmt vatten och ställ ut dem på gården. Mät
temperaturen i flaskorna regelbundet. Diskutera
era iakttagelser.

Hur skall man klä sig när det är kallt?

Studera snö med en lupp. Jämför nyfallen och
gammal snö.

Gräv en grop och studera kristallerna på olika
djup. Använd lupp eller förstoringsglas.

Läs om snökristallens konstruktion. Klipp egna
dekorativa  snökristaller av papper.

Gräv en grop med en rak kant. Studera vilka
skiktningar som kan iakttas.

Hur har vädret varit under vintern?

Kan men se spår av speciella vädersituationer i
snön?

Hur gör fåglarna på vintern?
Placera ett fågelbord på lämpligt avstånd från
klassrumsfönstret. Om gården är öppen bör ni
ordna möjligheter för fåglarna att söka skydd.
Använd gärna gamla julgranar. Ni bör börja mata
fåglarna tidigt på vintern så får ni många mat-
gäster. När ni väl börjat mata fåglarna bör ni göra
det hela vintern.
Låt eleverna iaktta och själva ställa frågor.

Idéer: Arter? Individantal? Olika arters beteen-
den? Vilka är tuffast? Vilka är försiktiga och
håller sig undan när andra fåglar kommer?  Var
äter olika arter? Äter de samma eller olika sorters
frön? När på dagen är de aktivast (diagram;
klockslag - antal besök vid fågelbordet). Hur
påverkar vädret matbehovet (diagram; tempera-
tur - antal besök vid fågelbordet eller vikten frön
som fyllts på)? Vad händer vid fara? Vart tar de
vägen? Vilka är modigast? Vilka kommer först
tillbaka?
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Soliga tankar
När jag var ett litet frö
Sov jag under snö
När solen värmde min säng
Började jag gro på min äng
När jag var ett litet strå
Stod jag i solskenet och växte
Så blev jag uppäten av en ko
Och blev till en droppe mjölk
Som du drack upp
Tänk på mig och känn
Att ditt hjärta bankar
Nu har du förvandlat droppen
Till dina tankar

Gör mörker och kyla till en fest
På sommaren är det ljuvligt att vara ute i naturen.
Det är ljust och varmt. I vårt land är det för det
mesta mörkt och kallt. För att kunna glädjas av
naturen behöver vi lära oss att tycka om vintern. Vi
behöver lära oss att ha det bra i naturen under alla
årstider.

Småbarn i mörker
Det är viktigt att ge barn trygghetskänsla även med
ovanliga  förhållanden. Denna övning, som går ut på
att klara  mörker och kyla är ingen nybörjarövning.

Placera ut barnen ensamma eller två och två på
ett mysigt ställe i mörker. Kan vara en grop grävd
i snön eller under ett träd. Sitt på ett sittunderlägg
med ett värmeljus i en ”engångsmugg”.
Observera att det är viktigt att alla barn själva vill
genomföra övningen. Första gången kan det vara
bra om barnen får genomföra övningen parvis.
Tala efteråt om barnens tankar under den
ensamma stunden. Du anslår själv tonen för
samtalet genom att berätta om dina tankar.

Ensam i skogen
Lägg upp ett spår genom en mörk skog. Lättast
är det att göra det när det ligger snö på marken.
Gå eller åk skidor längs spåret med klassen på
led. I tur och ordning får den främste eleven kliva
av spåret. Tänd ett värmeljus i en
”engångsmugg” åt dem som sällskap. De väntar
sedan på samma plats medan klassen åker
vidare. När du placerat ut samtliga elever längs
spåret åker du tillbaka till början och samlar in
dina elever genom att åka rundan en gång till.
Samtala därefter  om era tankar under den
ensamma stunden i skogen. Vad hände medan ni

stod där?Gör inte övningen med alltför små barn.
Ingen skall behöva vara rädd.

Vinterfest
Ordna med fest i skogen en kall vinterkväll.
Naturen skall avnjutas med alla sinnen. Inte minst
viktigt är smaksinnet. Laga god mat på
trangiakök. Goda recept finns i ”Bortom
frystorkat” av Jon Söderlund, Mats Högberg och
Ola Hulthén på DNs förlag, eller ”Utekokboken”
av Anders Klint. Missa inte festliga stearinljus och
en fin duk.

Träden berättar
Skaffa en skiva av en trädstam. Slipa den blank
och studera årsringarna. Trädet kan berätta om
hur det var när det var ungt. Ibland var det trångt
och ont om näring och solsken. Då blev ringarna
tunna. Ibland var det varmt med lagom med regn
och näring och då blev ringarna tjockare. Årsring
lades till årsring. En kall sommar var det kämpigt
för trädet att växa och då blev ringen tunn.
Plötsligt kan trädet ha fått en skada som påverkar
hela utseendet. Årsringen ringlar och buktar sig.
Vad kan ha hänt? Har det varit en sjukdom eller
ett djur? Eller har det varit något som har med
vädret att göra? Utifrån en liten bit stam kan man
berätta en spännande saga eller historia som
skildrar trädets liv.

Energi och klimat – Väder och vind
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Energi och kretslopp
Grunder och principer
Här arbetar vi med förståelse från grunden.....
Vad energi är. Varifrån den kommer. Vad som händer med den och
hur naturen fungerar.

Vi funderar och experimenterar med energi ...
Här fördjupar vi vårt energikunnande genom att tillämpa
energibegreppen i övningar, undersökningar och experiment.

Vi undersöker naturens kretslopp
Genom att bygga modeller av jorden/naturen fördjupar vi
förståelsen för energins och materiens roller i kretsloppet.

Energi och kretslopp
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”När det gäller miljö är det tre saker man måste tänka
på: Energi, energi, och energi” (Arne Elmroth,
Professor i Byggnadsfysik, Lunds tekniska högskola)

Energi är välkänt som begrepp. Men vad är
egentligen energi? För många är energi något ganska
diffust. Är det något man saknar när väckarklockan
ringer på morgonen och man inte alls har någon lust
eller ork att stiga upp och gå till skolan? Eller tänker
du att det är något som ”produceras” i kraftverk,
flyter runt i elkablar och slutligen ”förbrukas”
därhemma? Allt som sker kräver energi i en eller
annan form, oavsett om det handlar om att cykla, laga
mat, sova eller få en bil att röra sig.

Energi är rörelse eller förmåga till rörelse.
Man kan säga att allt är energi. Allt i naturen
innehåller energi, och varje händelse för med sig
energiomvandling och energiöverföring. Energi är det
som håller oss människor igång. Ju mer fart och
rörelse desto mer energi behöver vi.

Rörelse kan vara ett tåg eller en bil som rusar
fram genom landskapet. Men rörelse är också helt
oordnade molekylrörelser i en kopp varmt kaffe.

I det första exemplet med tåget eller bilen repre-
senterar energin en oerhörd ”kraft”, men i andra
fallet knappast någon ”kraft” alls.

En ordnad rörelse kan utföra ett arbete, dvs.
har en hög kvalitet.
I alla sammanhang där vi pratar om energi borde vi
beskriva energins kvalitet. Att tala om energi utan att
tala om energins kvalitet kan liknas vid en ekonomi
där man bara räknar antal mynt och sedlar i sin
plånbok utan hänsyn till om det är 50-öringar eller
100-lappar.

Det används en lång rad ord och begrepp i olika
läroböcker kring detta. Entropi, exergi och kvalitets-
faktor är tre begrepp som egentligen handlar om
samma sak, om hur användbara olika energiformer är
för det praktiska syftet att omvandla dem till de
former vi vill ha.

Vad är energi?

Energi kan inte förbrukas, energi kan endast
omvandlas från en energiform till en annan.
Energi kan under inga omständigheter vare sig
förstöras eller nyskapas. Detta faktum är känt som
energiprincipen, eller termodynamikens första
huvudsats. Detta är lätt att förstå om man tänker på
att vi blir svettiga när vi anstränger oss. Energin som
vi får i oss via maten omvandlas till energi som
behövs i musklerna. I musklerna övergår energin till
värmeenergi som gör att vi blir varma och svettas. Är
vi många som rör oss i ett rum, så blir rummet
uppvärmt.

Elektrisk energi är rörelse hos små elektroner i en
sladd. När en kokplatta är het rör sig atomerna i den
intensivt fram och tillbaka. När den är kall rör sig
atomerna inte så mycket.

Ingenting försvinner men allting
sprids
Ett annat exempel är när kemisk energi i bensin eller
ett annat bränsle omvandlas till värme- och
tryckenergi i en bilmotor. Energin omvandlas till
rörelseenergi inne i motorn. Den förs vidare till
växellådan ut i hjulaxlarna och ut på hjulen. Bilen får
därmed rörelseenergi och kan transportera oss. På
vägen från bensin till hjul sker många energiomvand-
lingar.

Vid alla omvandlingar sker förluster, bl a genom
friktion. Bensinen vi tankar utnyttjas rätt dåligt. Det
nyttiga arbetet – verkningsgraden - som till slut utförs
när bilen rör sig utgör bara 20-30 % av energin som
fanns i bensinen.

Den största energimängden förvandlas till värme i
avgaserna, i kylsystemet och som friktion i lager m
m. Med andra ord; energin som vi matat in i bilen i
form av bränsle kommer ut igen - men i andra former,
med sämre kvalitet än den kemiska energi som
bränslet innehåller.

Energi och kretslopp
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Energiformer

Solen är jordens kraftkälla
Ingen kan tillverka energi. Energi kan bara
omvandlas från en form till en annan. Det mesta av
energin som är i omlopp på jorden kommer från
solen. Solens strålar värmer oss, ger oss solbränna
och sätter saker i rörelse.

Havet tar upp mycket solenergi. Vatten avdun-
star. Fuktig luft passerar landområden Det bildas
moln och kanske börjar det regna. Vattnet samlas i
vattendrag som bildar floder som rinner mot havet. I
en del vattendrag finns kraftverk där vattnet leds
genom turbiner som omvandlar en del av vattnets
rörelseenergi till elektrisk ström. Elenergin transpor-
teras och fördelas sedan ut över landet i elektriska
ledningar. I våra spisar omvandlas den elektriska
strömmens energi till värme som kokar vatten till en
kopp te. Så småningom sprids värmen i luften och
avgår till sist till rymden.

Med hjälp av solens energirika strålar bygger
växterna upp sina beståndsdelar av atomerna ifrån

koldioxid och vatten. I trädens ved finns energin
bevarad i form av kemisk energi. När vi bränner
veden omvandlas energin till värmeenergi till glädje
för oss som sitter runt brasan.

Växter som lagrats i jordskorpan under många
miljoner år utan att bli nedbrutna, kan omvandlas till
kol, olja eller fossilgas (naturgas). Denna kemiska
energi kan delas upp i nya bärare av energin, t.ex.
bensin. Bensin innehåller kemisk energi som om-
vandlas till värme i luften runt bilen och i vägbanan
och till rörelse som förflyttar bilen.

Så småningom omvandlas på detta sätt den
högkvalitativa energin från solens strålar via olika
andra energiformer till värmeenergi av låg kvalitet
som återgår till världsrymden. Inflödet av solenergi är
på sikt lika stort som utflödet och därmed bibehåller
jorden en behaglig temperatur.

Exempel på energiformer är alltså strålnings-
energi, rörelseenergi (kinetisk energi), lägesenergi
(potentiell energi), värme, elektrisk energi och kemisk
energi.

Skriv upp så många exempel du kan på var du finner olika energiformer i vardagslivet – minst 5!

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Markera med ett ”D” de energiformer, som du dagligen kommer i kontakt med.
Skriv ett ”L” framför dem som du anser har liten miljöpåverkan.
Sätt ”U” för dem, som du anser är ”uthålliga” (du definierar själv begreppet ”uthålliga”).
Bilda smågrupper och jämför vilka energiformer som ni anser är uthålliga.
Berätta i storgrupp vad ni kommit fram till.

Energi och kretslopp
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All energianvändning har stor betydelse för vår miljö.
Därför är den mest miljövänliga energin den som inte
används. Sådana energimängder kallas ibland lite på
skoj för ”negawatt”.

Förnyelsebara energikällor
Framtidens energisystem måste bygga på naturens
direkt soldrivna processer. Detta innebär nyttjande
av solenergi, biomassa från växter, vattenkraft och
vindkraft. Naturen levererar hela tiden ny energi om
vi nyttjar dessa resurserna på ett klokt sätt. Dessa
energikällor kallas förnyelse-bara.

Vi klarar dock inte att omedelbart gå över till
enbart förnyelsebara energikällor Omställningen tar
tid. Dessutom har tyvärr även förnyelsebara energi-
källor en del negativa effekter som vi måste be-
gränsa.

Vattenkraften kan i vårt land inte ge särskilt
mycket mer el – eftersom vi beslutat att inga hittills
orörda älvar skall byggas ut. Vattenkraften kan dock
troligen effektiviseras ytterligare en hel del.

Vindkraft i människors tjänst är den energikälla
som har den procentuellt största tillväxten i världen.

I vårt land finns planer på en kraftigt utbyggd
vindkraftspark – mest till havs. Omfattningen kan
sannolikt med nuvarande teknik inte svara för mer än
några procent av vårt energibehov, men poängen är
att nyttja vindkraft som en del av mångfalden av
möjligheter i omställning till förnyelsebara energi-
källor.

Solkraften kommer på bred front. Teknik-
utvecklingen går snabbt. Både solvärme-system,
som producerar varmvatten och solceller som om-
vandlar solljus till el har sjunkit kraftigt i pris de
senaste åren. Solenergi kan gärna användas i kombi-
nation med andra energikällor.

Bioenergi både för el- och värmeproduktion,
(ofta i kombination), har de senaste tio åren svarat
för stor del av omställningen från olja till förnyelsebar
energiproduktion i vårt land. Med bioenergi menas
energiråvara som kommer från de gröna växterna
direkt, t.ex. i form av ved, flis och pellets. Staten har
satsat mångmiljardbelopp på att stödja detta, bl.a.
genom det Lokala Investeringsprogrammet (LIP).
Stöd till kommuner som ersatt oljekraftvek med
biobränsleeldade kraftvärmeverk har i detta
omställningsprogram varit den största enskilda kost-
naden.

Icke förnyelsebara energikällor
Fossila bränslen - olja, bensin, diesel, fossilgas
(kallas ofta naturgas), torv och kol leder till utsläpp av
koldioxid som ökar på växthuseffekten. Denna
ökning är ett hot som kan ge klimatförändringar.
Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen måste
minska med minst 60 % under lite mer än en
generation om vi ska kunna undvika stora klimat-
förändringar och på sikt med ännu mer, enligt IPCCs
forskare. Reserverna av fossila bränslen är dess-
utom begränsade och kommer att ta slut förr eller
senare, kanske redan inom en 50-årsperiod.

Kärnkraften håller vi på att avveckla. Åtmins-
tone på sikt, då inga nya reaktorer projekteras eller
byggs. Förutom den stoppade Barsebäckreaktorn
kommer även de andra att stängas förr eller senare
av åldersskäl. Kärnkraften är en energiform som
medför stora risker. Dessutom bygger kärnkraft på
en lagerresurs i jordskorpan som bara finns i begrän-
sad mängd. Uranet tar förr eller senare slut. Till råga
på allt är avfallsfrågan fortfarande olöst och vi har
ännu inga förvaringsmöjligheter i Sverige. Vi skjuter
problemet till framtida generationer.

Varför är energifrågorna så viktiga?

Energi och kretslopp
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Ringa in den siffra som bäst motsvarar din uppfattning i följande påståenden.

1 betyder nej medan 6 betyder ja.

Utan billig elektricitet utvecklas inte vår levnadsstandard.

1 2 3 4 5 6

Då kärnkraft kan leda till olyckor borde den förbjudas.

1 2 3 4 5 6

Endast förnyelsebara energikällor som bygger på sol, vind, biobränslen och vatten bör användas.

1 2 3 4 5 6

Med energismart teknik löser vi hoten mot klimatet.

1 2 3 4 5 6

Ställ er på de siffror som ni markerat för respektive påståenden (på utlagda lappar på golvet).
Diskutera först med dem som står på samma siffra.
Redovisa sedan för hela gruppen.

Ett hett diskussionsämne

Energi och kretslopp
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Vi måste hushålla med den energi vi använder. Att
slösa innebär att använda energi till ingen nytta och
att hushålla innebär att vara effektiv och använda
energin till största möjliga nytta. Kan vi tillfredsställa
våra behov med en bråkdel av dagens förbrukning?
Om vi lyckas med det kan vi fortsätta att utveckla
våra samhällen utan att vi själva eller miljön tar
skada.

Det handlar om att vara effektiv. Det finns ett
uttryck som säger att vi eldar för kråkorna när vi
använder energi till ingen nytta. Varför låta lampan
brinna i ett tomt rum?

Det handlar också om att använda ny teknik
som till stora delar redan finns. Exempelvis kräver
dagens kylskåp bara 20 % av den energimängd som
ett kylskåp  behövde 1975. Vi har alltså minskat
energiförbrukningen med 80 %, men kylskåpen är
minst lika kalla och bra som för 20 år sedan.
Lågenergilampor sparar 80 procent av energi-
användningen jämfört med lika ljusstarka, traditio-
nella glödlampor.

Med lågemissionsglas i våra fönster kan vi spara
minst hälften av den värme som annars läcker ut ur
husen den vägen. Om vi på sikt enbart har sådana
glas i våra byggnader i Sverige, har vi sparat in lika
mycket energi som produceras av tre kärnkrafts-
reaktorer.

Det gäller också att tänka sig för i vardagen.
Stänga av apparater och maskiner när de inte
används och släcka efter sig i rum som man lämnar
tomma. Visste du att en video under sin livstid drar

mer ström när den inte används än den sammanlagt
drar under de stunder vi använder den? Förklaringen
är att när den står i ”stand-by”-läge drar den
fortfarande ca. 10 % av den strömförbrukning som
går åt när vi använder den.

En vanlig videoapparat
Effekt vid användning: 100 W
Effekt vid ”stand-by”-läge: 10 W

Alltså …
Strömförbrukning under användning:
1 timme (h)/dygn: 100 Wh = 0,1 kWh

Strömförbrukning under ”stand-by”-läge:
23 h/ dygn: 230 Wh = 0,23 kWh

Säg inte annat än att det lönar sig att tänka sig
för och se till att man trycker på avstängnings-
knappen. Att stänga av videon bör inte innebära
någon större uppoffring för oss men det ger en
betydande besparing.

Energihushållning

Energi och kretslopp

Här är ”beviset”!
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Hur lätt skulle det vara att göra energivinster hemma hos er?
Ringa in en siffra för varje .

Mycket Mycket
svårt enkelt

Byta till lågenergilampor 1 2 3 4 5 6

Släcka lampor som lyser i onödan 1 2 3 4 5 6

Mindre TV-tittande 1 2 3 4 5 6

Storkoks-matlagning 1 2 3 4 5 6

Köpa energismarta frysar och kylskåp 1 2 3 4 5 6

Sänka innetemperaturen . 1 2 3 4 5 6

Nytt uppvärmningssystem 1 2 3 4 5 6

Smartare vardagsresor 1 2 3 4 5 6

Minska ”stand-by”-användning 1 2 3 4 5 6

................................................... 1 2 3 4 5 6

................................................... 1 2 3 4 5 6

Försök komma på egna förslag och bedöm dem på samma sätt med att ringa in en siffra på en linje
Bilda smågrupper och jämför era markeringar
Motivera era inringningar
Samtala om vilka som är lätta att åtgärda
Redovisa i storgrupp

Många bäckar små

Energi och kretslopp
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Naturens kretslopp

Alla är vanligen överens om att vi skall leva enligt
naturens kretslopp och att vi skall utveckla
kretsloppsamhällen. Det låter bra men förstår vi vad
det innebär? När politiker talar travar de ofta
abstrakta begrepp på varandra men förstår de
egentligen själva hur naturens kretslopp fungerar? I
vuxenvärlden gömmer man lätt bristande kunskaper
bakom svåra ord. Skall man berätta något för ett barn
måste man förklara enkelt och begripligt.

Skriv en saga, som små barn skall
kunna förstå
Att förklara någonting i form av en saga kräver
vanligen större förståelse än att göra det med fack-
språk. Du får nu möjlighet att visa att du förstått
grunderna för energiomvandlingar i naturen - men
också i motorer och i andra maskiner.

Först finns här en saga om fotosyntesen, som du
kan läsa som exempel på hur man kan göra för att
skriva ”begripligt” för barn och ungdomar utan
krångliga fackuttryck. När du läser den kan du
förbereda dig på uppgiften att själv skriva sagor
för små och stora barn på liknande teman.

Aspis berättar...
Hej!
Mitt namn är Aspis. Jag är ett stort träd med massor
av blad, grenar och rötter på min stam. När jag var
liten var jag bara ett frö men nu har jag blivit ett av de
största träden i vår skog. Det finns många aspar här.
De flesta är bara små plantor men en del har blivit
stora träd. Ibland kommer älgar hit och gnager på vår
bark. Jag har hört dem säga att vi har den godaste
barken i hela skogen.

En gång skuttade en liten harpalt omkring i
skogen. Han undrade hur jag hade kunnat bli så stor.

-  Vad finns det egentligen i dig?
Jag tänkte efter ett slag och började sedan att

berätta för harpalten som satt alldeles stilla och
lyssnade med sina stora öron. När jag berättar låter
det som ett brus och ett sus från alla mina blad som
dallrar i den svaga vinden. Jag berättade om växter-
nas fantastiska liv, men haren ville bara veta mer och
mer.

- Vad är alla små grejer i dig gjorda av?
Jag berättade då att de allra minsta bitarna är så

små att de inte går att se dem. Inte ens med  ett
förstoringsglas kan man se dem. Men om du får låna
mitt låtsasförstoringsglas som är starkare än alla
riktiga förstoringsglas i hela världen skulle du kunna
se att jag är gjord av massor av små, små kulor.
Tro bara inte att harpalten lät sig nöjas med det
svaret. Fundersamt kliade han sig på nosen. Han
hade fått ett myggbett där. Sedan undrade han om jag
hade gjort alla kulorna själv.

- Nej, det har jag inte gjort! Ingen kan göra dem.
De bara finns. De har alltid funnits. Egentligen heter
de atomer. Allting är gjort av sådana atomkulor. Du är
gjord av atomer. Älgarna är gjorda av atomer.
Marken är gjord av atomer. Till och med luften är
atomer.

Det här var mycket att tänka på för en liten
harpalt. Tänk att allting på hela jorden är gjort av små,
små atomkulor som är så små att ingen kan se dem.
Ingen kan göra sådana atomer.

Energi och kretslopp
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De har alltid funnits.
- Hör du, Aspis. Det stämmer inte som du säger.

För länge sedan fanns det ingen skog här. Det har en
gammal älg berättat för mig. Då fanns inte du heller.
Ändå säger du att kulorna du är gjord av alltid har
funnits. Hur kommer det sig?

- När jag var en liten fröbaby kom jag flygande
med vinden från en annan skog, sa trädet Aspis. Då
hade jag inte så många små atomkulor som jag har
idag. Jag landade på marken och låg länge och bara
vilade mig. Ibland sken solen och ibland regnade det.
En dag började jag växa. Då behövde jag mer
atomkulor. Jag fick dem från luften och från marken.

- Då är du samma sak som luft och jord?
- Nej, låt mig förklara. Från luften fick jag små

osynliga grejer som heter koldioxid. Och från marken
fick jag vatten. Med mitt låtsasförstoringsglas skulle
du kunna se att både koldioxid och vatten är gjorda av
några olika sorters kulor.

- Nej, nu börjar det bli besvärligt. Finns det en
massa olika sorters kulor, undrade harpalten.

- Ja men det räcker om du vet att de atomkulor jag
behöver får jag från luftens koldioxid och markens
vatten.

- Aspis, då kan man väl säga att det finns en
massa koldioxid och vatten i dig? Så måste det vara
ropade harpalten glatt och viftade på sin lilla svans-
stump.

- Nej inte riktigt. Jag plockar loss atomkulorna i
koldioxid och vatten och bygger ihop dem till små
ringar som kopplas samman till långa kedjor. Jag gör
som när människobarn leker med legobitar. Först
letar de rätt på en massa legogrejer. En del hittar de
på golvet. Andra hittar de på bordet. De plockar loss
bitarna från varandra och bygger ihop nya saker av
dem. Av atomkulorna från koldioxid och vatten
bygger jag olika grejer som jag behöver till mina blad,
grenar och rötter. Då blir det över en del atomkulor
som jag inte behöver. Det är syre som jag släpper
tillbaka till luften. Syre behöver ni djur för att andas.
För mig är det bara avfall.

- Jag trodde att ni växter äter jord så ni blir stora
och starka. Nu vet jag att det är osynlig koldioxid från
luften och vatten från marken som gör er så stora.
Men behöver ni inte någon jord alls.

- Självfallet. Jorden är mycket viktig för oss. I
jorden finns det vatten som vi kan dricka. Från jorden
suger våra rötter upp små mängder med atomkulor
som heter växtnäring. Det är sådant som finns i
gödsel. Vi behöver bara lite av det men vi klarar oss
inte utan.

- Det verkar jobbigt. Visserligen är du ett stort
träd men hur orkar du?

- Lätt som en plätt. Orken får jag från solen.
Solens strålar skiner på mina blad. Solens strålar
kallas energi och har jag bara det orkar jag bygga hur
många nya blad som helst av atomkulorna från
koldioxid och vatten.

Nu kom också mamma hare skuttande. Hon blev
glad när hon hittade sin lilla son. När hon hälsat på
honom satte hon sig ner och tittade upp på den stora
aspen och sa:

- Hur har du kunnat bli ett sånt stort och kraftigt
träd?

Då prasslade det och rasslade och susade det i
Aspis alla blad.

- Det får harpalten berätta för dig. Nu måste jag
bygga lite mer blad och grenar och rötter. Föresten
kan ni väl alla hjälpas åt. Det är bara att ta fram
låtsasförstoringsglaset och sätta igång.

Energi och kretslopp
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– Nej hör nu! röt Lejonet. Skryt lagom. Äta solsken
kan du kanske, men göra biffar klarar du inte.

– Men det är just vad jag gör, sa Gräset.
Nu samlade sig djuren kring det pratsamma gräs-
strået. En del såg lite arga ut och tyckte att det
började lukta skryt.
– Nu får du allt förklara dig, sa Människan. De andra

djuren instämde och gräset började förklara:  –
Jag har små, små gröna korn i mina blad. Och när
solen skiner börjar de där kornen att arbeta. De
tar lite vatten och lite luft och lagar den mat jag
behöver för att växa. Kornen kallas för klorofyll
och finns i alla gröna växter.
– Men det där blir väl inga biffar? undrade
Lejonet.
– Så småningom, svarade Gräset. I hela värl-
den är det nämligen bara klorofyllet som kan
laga mat av sol, vatten och luft. Sedan äter
djuren av växterna och det blir biff eller skinka
eller mjölk. Men från början kommer all mat
från klorofyllet i de gröna växterna.
– Så ingen av oss kan klara sig utan dina
konster? sa Människan. Då måste du vara
viktigast av alla.
– Nej, viktigast är solen, svarade Gräset.
Utan den skulle ”klorofyllmotorn” aldrig
starta. Då skulle det inte finnas några gröna
växter och inget annat liv heller. Men förres-
ten, fortsatte Gräset, är det dumt att bråka om
vem som är viktigast eller märkvärdigast i
naturen. Ingen är märkvärdigare än någon an-
nan.
– Inte det? sa Hjorten som började titta allt
hungrigare på Gräset.
– Nej, sa Gräset. Djuren kan inte klara sig utan
växterna. Men växterna kan inte heller klara sig
utan djuren. Det måste finnas maskar och små-
djur i jorden för att vi ska kunna växa. Det måste
finnas bin och humlor om blommorna ska få frön
så det kan bli nya växter. Men det viktigaste av
allt, vi byter ju luft med varandra hela tiden
– Byter luft? Frågade Hjorten som just hade tänkt
sätta tänderna i Gräset.
– Just det, sa Gräset. Jag andas ut syre som
djuren behöver för att leva. Men djuren andas ut
koldioxid som jag behöver för att leva. Det går
runt liksom.
– Hrmm, sa Människan, som alltid trodde sig vara
klyftigast, då kan vi sammanfatta diskussionen.
Djuren behöver grönt gräs. Men gräset behöver
också djuren. Och alla behöver vi solen.
– Så är det, sa Gräset. Allt hänger ihop.

Där slutade grälet. För om ingen var märkvärdigare
än någon annan, och alla behövde varandra – tja, vad
fanns det då att gräla om?

Det märkvärdiga gräset
Det var en gång några djur som träffades på stranden
till ett stort hav. De grälade om vem som var
märkvärdigast i naturen.
–  Jag är värst, sa Lejonet. Ingen är så vig och stark

som jag. När jag ryter springer alla och gömmer
sig.

– Jag är den främste, sa Hjorten. För jag är
vackrare än alla andra.

– Jag är först för jag är störst, ropade en val ute
från havet.

– Är det så märkvärdigt att vara stor, stark och
vacker, sa ett litet bi som surrade omkring
bland blommorna. Har ni sett vilka hus jag
bygger? Det gör ni inte om !

– Det är väl inget, sa en människa som
kommit ner till stranden för att fiska. Jag
kan bygga hela städer. Jag har större hjärna
än någon av er och jag kan uppfinna vad
som helst. Jag kan flyga till månen och jag
kan utrota er allihop om jag vill.

Då tystnade de andra djuren. För vad skulle
de säga? Det var ju sant att Människan kunde
utrota dem allihop. Fast ingen tyckte att
Människan var särskilt märkvärdig för den
sakens skull. Men att Människan var farligare
än alla de andra, det förstod de. Därför höll de
tyst.
Då hördes en ynklig röst nerifrån marken:
–  Jag är märkvärdigast i världen! För jag kan

göra något som inte någon av er kan. Det var
ett litet grönt grässtrå  som talade.

– Och om jag inte fanns och gjorde det där som
ni inte kan, då skulle inte heller ni finnas,
fortsatte grässtrået.

– Vad är det för märkvärdiga konster? fnös
Lejonet.

– Kan du nåt som jag inte kan? Det tror jag inte,
sade Människan.

– Säg nu vad det är, sade Hjorten. Men kvickt
annars äter jag upp dig!

– Jo sa Gräset, jag kan äta solskenet.
– Det går väl inte att äta, sa Lejonet.
– Det där förstår jag inte, sa Biet.
– Det är inte så lätt att förstå, svarade Gräset. Men

det är faktiskt så att när solen skiner på mig blir
jag inte bara varm, jag växer också.

– Kan du växa av bara solsken? undrade Människan.
– Jag behöver vatten och luft också, sa Gräset.
– Och jag skulle behöva en saftig biff, sa Lejonet

och sneglade på hjorten. Sol, vatten och luft blir
ingen mätt av.

– Ölk
– Det är just vad du blir, sa Gräset. Utan mig skulle

du aldrig få några biffar.

Energi och kretslopp
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Vad är energi
Energi är rörelse eller förmåga till rörelse. Solenergi är elektromagnetiska vågor som rör sig. Vattnet i en damm
högt uppe i ett bergsområde är stilla men kan börja röra sig rätt mycket om någon öppnar dammluckan. Bensinen
i bilens tank är stilla men kan sätta bilen i snabb rörelse när motorn startas. All materia består av små, små
atomer. De rör sig ständigt. Ju varmare det är desto mer rör sig atomerna. När vatten kokar rör sig atomerna så
häftigt att de börjar att hoppa upp i luften. Det bildas vattenånga.

Vi leker energi
Alla väljer en plats i rummet och står alldeles stilla i några minuter. Hur känns det?
Alla springer runt så mycket de kan i klassrummet i fem minuter. Hur känns det nu?
Sätt grejer i rummet (på bord, hyllor etc), så att de har stor lägesenergi. Vem vågar peta till så att lägesenergin
blir till rörelseenergi?
Måla bilder som är varma och bilder som är kalla.

Energikedjor
Solens och fotosyntesprocessen mycket viktiga funktion i energiflödet på jorden kan göras tydligt genom att
arbeta med energikedjor. På så sätt kan eleverna få en inblick i hur energins ”vägar” eller flöden kan se ut i olika
enkla system på jorden och hur de hänger samman.

I en energikedja kan man följa energiflödet ”bakåt” från en händelse. Ett av experimenten i kompendiet har
frågeställningen ”Vad händer med temperaturen?” Någon elev får krypa ner i en papplåda och man mäter
temperaturen i lådan.

En energikedja ”baklänges” för experimentet kan se ut så här:

Pilarna anger energiflödet genom kedjan

De två sista – eller egentligen första – stegen i energikedjan nedan, sol  gröna växter, återkommer i många
energikedjor. Prova själv genom att studera energikedjorna som hör ihop med experimenten som finns i följande
avsnitt! Dessa energikedjor visar att solen står som ursprunglig energikälla för en stor del av de energikällor vi är
beroende av och att  fotosyntesprocessen har en mycket viktig roll för energiflödet på jorden.

I samband med arbetet med energikedjor kan man också föra in begrepp som energiformer,
energiomvandlingar och energiprincipen.

Energiomvandling och energiformer
För att energin ska kunna ”transporteras”, eller överföras mellan de olika stegen i energikedjorna, måste
energin ibland omvandlas från energiform till en annan. Exempel på energiformer är strålningsenergi,
rörelseenergi, lägesenergi, värme, elektrisk energi och kemisk energi.

Ofta har vi svårt att se eller uppleva att energi överförs eller omvandlas. Däremot kan vi lättare se tecken på
att energi överförs, något ”händer”!

Energiomvandlingar och energikedjor

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi
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Vad händer med
ljuset?

Vad händer med
knäckebrödet?

Vad händer när du
snurrar termometern?

Vad händer med
temperaturen?

Energiformer
    strålningsenergi       kemisk energi          kemisk energi       rörelseenergi           värmeenergi

I denna energikedja sker energiöverföringen från solen till värmeutvecklingen i korken med hjälp av flera
omvandlingar mellan olika energiformer. I det första steget omvandlar potatisen, via fotosyntesen, solens
strålningsenergi till kemisk energi (socker och kolhydrater). Tecknet på att energi överförs ser vi genom att
potatisen växer! När vi äter potatisen överförs energin till vår kropp och våra celler, och vi orkar tänka och göra
saker. Energiformen är densamma; kemisk energi. I nästa steg omvandlas den kemiska energin i våra muskler
till rörelseenergi när vi snurrar termometern i korken. Tecknet på att energi överförs är helt enkelt att
termometern snurrar! I det sista steget omvandlas rörelseenergin till värme (värmeenergi) genom friktionen
mellan termometern och korken. Värmeutvecklingen som termometern visar är ett tydligt tecken på att energi
har överförts! (Se också experimentet ”Vad händer med temperaturen?”)

I förklaringarna till experimenten i kompendiet presenteras förslag på energikedjor, vilka energi-
former och energiomvandlingar som är inblandade, samt vilka tecken vi kan se och uppleva som
visar att energi har överförts.

Energiprincipen
Enligt Energiprincipen, eller ”Termodynamikens första huvudsats”, kan energi inte försvinna eller förintas.
Energi kan heller inte skapas, utan bara omvandlas mellan olika energiformer.
Om man funderar ett slag kanske man ställer sig frågan: ”Vart tar då all
energi vägen? I experimentet med ”Flaskrullaren” och ”Minitrampolinen”,
(se bild), slutar energikedjorna med att flaskrullaren rullar iväg och
stannar, och att korkbiten far upp i luften och landar igen.

Om man tittar lite närmare på de följande experimenten blir det genast
tydligare!

Dessa experiment har alla gemensamt att den slutliga energiformen blir märkbar värme! Och så är det faktiskt
med all energi, den omvandlas till slut till värme och strålar från jorden ut i rymden. I experimenten med
flaskrullaren och minitrampolinen tycks det inte bli någon värmeutveckling. Denna är dock så ytterst liten och
uppkommer på grund av friktion. Flaskrullarens eller korkbitens rörelser överförs till molekylerna i flaskan,
korken, luften, golvet etc, vilket får molekylerna att röra sig snabbare, dvs värme utvecklas. (Värme definieras
som rörelseenergi hos molekyler och atomer).

I årskurs 3-5 handlar det först och främst om att eleverna ska skaffa sig en övergripande syn kring begreppet
energi. I senare åldersgrupper kan man resonera kring begrepp som energiformer och energiomvandlingar i
samband med arbetet med energikedjor. I åk 3-5 brukar eleverna ”hänga med på” resonemangen kring hur man
kan se att energin överförs, alltså vilka tecken vi kan se som visar att energi överförs.

Kring energiprincipens innebörd förs ett enklare, men dock viktigt, resonemang om att energi inte kan
försvinna och att all energi slutligen blir värme. (Se förklaringarna till experimenten)
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Energikällor
De energikällor som människan använder brukar
delas in i två grupper. De icke förnybara
(ändliga) energikällorna, t ex kärnbränsle och d e
fossila bränslena olja, kol, naturgas och torv
samt de förnybara (flödande) energi-
källorna, t.ex. solenergi, vatten- och
vattenkraft, bioenergi (t.ex. ved, biogas,
RME), våg- och tidvattenenergi samt jord-
eller geovärme. Indelningen kan också
göras beroende på om de har solen som
”grundkälla” eller ej.

När man arbetar med energikällor kan eleverna, som
hemuppgift, tillsammans med övriga familjemedlemmar, få i uppdrag att under exempelvis en
dag eller en vecka ta reda på och notera i vilka sammanhang de använder och behöver energi (t ex till att se på
TV, få ljus, värme och varmvatten, köra bil). Utifrån denna undersökning och sina egna erfarenheter resonerar
de sedan kring var de tror energin kommer ifrån, dvs komma fram till vilka energikällorna är. Nästa steg blir att
med hjälp av energikedjor förklara var dessa ”energikällor” får sin energi ifrån! Uppmuntra gärna eleverna att
konstruera enkla modeller som förklarar hur de tänker, särskilt när det gäller vind- och vattenkraft (se även
under avsnittet ”Bygg”).

I häftet finns ett kopieringsunderlag som eleverna kan använda i samband med arbetet med energikällor.
Varje blad har en frågeställning som berör en av följande energikällor; vind, vatten, fossil, raps, biogas och ved.
Frågorna uppmanar eleverna att ta reda på var energin i energikällorna kommer ifrån. På baksidan av respektive
blad finns förslag på hur0 energikedjorna kan vara utformade.
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Vattenkraft

Bioenergi

Energikällornas energikedjor
Kärnenergi, jordvärme och utnyttjandet av tidvattenvariationerna som månens dragningskraft ger upphov till, är
exempel, där solen inte kan sägas fungera som energikälla. De annars i samhället vanliga energikällorna, fossila
bränslen (kol, olja, naturgas och torv), vind- och vattenkraft och biobränslen, t ex rapsolja, har solen som
”grundkälla”. Genom att lägga energikedjor och fundera kring dem blir sammanhangen klara!
Förklaringar till energikedjorna nedan hittar du i experimentdelen - men alla börjar i solen.

Fossil energi

Vindenergi
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Experimenten
Experimenten i det här läromedlet är mycket enkla i sitt utförande och kräver ingen speciell utrustning (se
baksidan på respektive experimentblad). De utgör en start för att eleverna ska börja ”tänka” i energikedjor, och
syftar till att uppmärksamma hur solen, de gröna växterna och eleverna själva ingår i det ständiga energiflödet.

Varje experiment utgår ifrån en fråga och eleverna kan i smågrupper börja med att diskutera och fundera
kring frågeställningarna – en i taget – innan de genomför experimenten. Uppmuntra eleverna att anteckna och
rita sina hypoteser. För att leda in eleverna på tankar om energi, kan en följdfråga till experimenten helt enkelt
vara; ”Vad har experimentet med energi att göra?” Nästa steg blir att fundera över var den energi kommer ifrån
som fick saker och ting att hända i experimenten. Det vill säga ”gå bakåt” i energikedjan. Använd energikorten
som finns i slutet av läromedlet och/eller rita egna kedjor.

Förslag på hur energikedjorna kan vara utformade hittar du på sidan efter OH-underlaget för varje
experiment. Där ges också exempel på elevfunderingar samt kommentarer kring experimenten.

Genom att uppmuntra elevgrupperna att redovisa experimenten för varandra och jämföra resultaten, sporras
eleverna till att tänka till extra noga kring energikedjorna.

Eleverna kan givetvis också hitta på egna experiment och händelser och fundera ut energikedjor kring dem!
Som en introduktion till experiment och energikedjor har jag ibland börjat med att knapra lite på ett

knäckebröd... På frågan varför vi äter, blir elevernas svar givetvis (!?) därför att vi behöver energi! Men, de
brukar inte ha helt klart för sig vad de tror ska hända om man sätter en brinnande tändsticka till knäckebrödet...
När knäckebrödet sedan utan problem börjar brinna blir det många förvånande utrop i klassen! Att knäckebrödet
brinner visar klart och tydligt att det innehåller energi, som vi märker som ljus och värme. Det är ju den energin
som kommer oss tillgodo när vi äter knäckebrödet, med den skillnaden att knäckebrödet ”brinner” väldigt
långsamt och i små, korta steg. Det är det som kallas förbränning.

En bra gruppuppgift kring det brinnande knäckebrödet är att eleverna – med hjälp av innehållsförteckningen
på knäckebrödsförpackningen – tar reda på vad det är i knäckbrödet som innehåller energi... och var den
energin kommer ifrån.

Energikorten
Energikorten som finns på följande fyra sidor är kopieringsunderlag. Kopiera och klipp ut flera uppsättningar av
energikorten, så att varje grupp kan arbeta med en uppsättning var. Laminera gärna korten också, så håller de
bättre.
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Energikort - allmänt 1
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Energikort - allmänt 2
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Energikort - energikällor

BIOGAS

RME-
fabrik
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Energikort - experiment
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Vad händer med
knäckebrödet?

Varför?
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Experimentmaterial
· Knäckebröd (t ex rågrut)
· Tändstickor

Vad händer med knäckebrödet?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring experimentet.
Det är faktiskt inte många som tror att knäckebrödet ska börja brinna! Ta en tugga och fråga varför man
äter...För att få energi så klart! När sedan det visar sig att knäckebrödet brinner riktigt bra är det lämpligt att
först reda ut hur vi ser att knäckebrödet innehåller energi, dvs att vi upplever ljus och värme. I vår kropp
”brinner” också knäckebrödet, fast mycket långsammare och i många små steg. Det kallas då förbränning.

Funderingar kring energikedjan kan börja med en titt på innehållsförteckningen på knäckebrödspaketet.
Vilken eller vilka ingredienser fungerar som ”energibärare”? Inte sällan påstår eleverna att vatten innhåller
energi, inte så konstigt när man ofta får höra att det är viktigt att dricka för att orka med saker och ting! De kan
också ha exempelvis sportdrycker i tankarna, fast där är det socker som ger energin. Det kan också hända att
eleverna ”kopplar in” vattenkraftverk, där vatten ger energi!

Att det behövs en tändsticka att tända knäckebrödet med kan ställa till lite huvudbry och göra att de kommer
in på ”fel spår”, även om den energikedjan också är intressant. Energin från den brinnande tändstickan måste till
för att få upp knäckebrödet i tillräckligt hög temperatur! Sedan är det fibrerna i knäckebrödet som brinner av sig
själv.

Energikedja
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar kan se ut så här:

strålning         kemisk strålning+värme

Tecken på energiöverföring:
Rågen växer. Vi upplever ljus och värme när knäckebrödet brinner.

Vart tar energin vägen? (Energiprincipen)
I det här experimentet blir det tydligt att värme är den ”slutliga” energiformen.

Vi upprepar än en gång den viktiga grunden för energiomvandlingar och energiformer: För att energin ska
kunna ”transporteras”, eller överföras mellan de olika stegen i energikedjorna, måste energin ibland omvandlas
från en energiform till en annan. Exempel på energiformer är strålningsenergi, rörelseenergi, lägesenergi,
värme, elektrisk energi och kemisk energi.

Ofta har vi svårt att se eller uppleva att energi överförs eller omvandlas. Däremot kan vi lättare se tecken på
att energi överförs, att något ”händer”!

För läraren
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Vad händer med
temperaturen?

Varför?
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Experimentmaterial
· stor kartong
· termometer

Vad händer med temperaturen?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring experimentet.
Att temperaturen ökar i lådan är alla överens om. Många brukar däremot inte dra slutsatsen att värmen kommer
från själva kroppen, utan från utandningsluften och att man mäter temperaturen i ett litet utrymme. Uppmuntra
att göra om försöket utan att någon elev är i lådan eller använd två lådor, en utan och en med elev!

Låt eleverna ta tiden på hur länge kompisen befinner sig i lådan och notera temperaturen vid försökets start
och slut.

Experimentera också med att ”försökskaninen” har olika mycket kläder på sig, eller låt han eller hon göra en
språngmarsch innan experimentet startas!

Förslag på energikedja
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar kan se ut så här:

strålning  kemisk   kemisk   värme

Tecken på energiöverföring:
Potatisen växer och det bildas potatisar ; Vi kan hålla oss varma ; Det utvecklas värme

Vart tar energin vägen? (Energiprincipen)
I det här experiment visar den stigande temperaturen tydligt att energin omvandlas till värme!

För läraren
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Vad händer med
”flaskrullaren”?

Varför?
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Experimentmaterial
· 0,5 l PET-flaska
· gummiband
· blompinne

Vad händer med flaskrullaren?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring experimentet.
Det är inte helt lätt att klura ut att flaskan kommer att rulla iväg när man lägger den mot golvet, efter att ha
snurrat upp ”gummibandsmotorn”. Det är pinnen vid korken som förhindrar att flaskan bara snurrar runt och
istället tvingar flaskan att rulla iväg! De flesta brukar utan problem inse att energin som behövs för att spänna
gummibandet kommer från oss.

Förslag på energikedja
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar kan se ut så här:

  strålning        kemisk                kemisk kemisk rörelse/läges       rörelse

Tecken på energiöverföring:
Gräset växer | Kon växer | Vi orkar göra saker | Gummibandet spänns | Flaskan rullar iväg

Vart tar energin vägen? (Energiprincipen)
Det är svårt att se eller uppleva att det utvecklas någon värme i det här experimentet. Flaskans friktion mot
underlag (och luft) får molekylerna i underlaget, luften och flaskan att röra sig endast lite snabbare och det
utvecklas ytterst lite värme. Det är dock värme, som är den slutliga energiformen.

För läraren
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Vad händer när du
snurrar termo-

metern i korken?
Varför?
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Experimentmaterial
· Sprittermometer
· Kork med urgröpning för termo-

meterns spets.

Vad händer när du snurrar termometern
i korken?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring experimentet.
Vad som kommer att hända i det här experimentet är inte svårt för eleverna att gissa! Oftast har de också en bra
förklaring till varför temperaturen stiger. Alla har ju testat att gnida händerna mot varandra och uppleva att det
utvecklas värme när två ytor gnids emot varandra. Ju högre friktionen är, desto mer värme utvecklas.

Ibland kan eleverna resonera fel och anta att värmeenergin kommer från korken och alltså från trädet som
bildade kork (korkek). Genom att ”gnida händer” förstår de att det måste till energi av rörelse som inte beror på
materialet.

Koppla gärna experimentet till hur man gjorde upp eld i förhistorisk tid; genom att snurra en träpinne hårt och
snabbt mot en träbit, ofta med hjälp av en s.k. eldborr. Det blev varmt av friktionen och träet började glöda.

Hur hög temperatur kan eleverna få på termometern i experimentet? (Använd gärna en sprit-termometer
som är graderad till 110 gr. Ofta snurrar eleverna tills termometern visat maxtemperatur!)

Förslag på energikedja
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar kan se ut så här:

   strålning kemisk kemisk kemisk    rörelse värme

Tecken på energiöverföring:
Gräset växer | Kon gör mjölk | Vi orkar göra saker | Termometern snurrar | Temperaturen stiger/Värmeutveckling

Vart tar energin vägen? (Energiprincipen)
I det här experimentet blir det tydligt att värme är den ”slutliga” energiformen.

För läraren
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Vad händer när
bivax-

ljuset brinner?
Varför?
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Experimentmaterial
· Ljus av bivax

Vad händer när bivaxljuset brinner?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring experimentet.
Det är lätt att elevernas funderingar stannar vid att bivaxet smälter. Låt eleverna hålla handen ovanför lågan och
mörklägg lokalen något för att uppmärksamma dem på energin som frigörs, ljus och värme!
Observera att biet i näringskedjan inte i sig bidrar med den energi som frigörs när ljuset brinner. Den står bara för
”transporten” och ”tillverkningen” av nektar och det energirika vaxet.

Förslag på energikedja
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar kan se ut så här:

strålning  kemisk       strålning/värme

Tecken på energiöverföring:
Blommor tillverkar nektar | Biet gör vaxkakor | Bivaxljuset brinner (ljus+värme)

Vart tar energin vägen? (Energiprincipen)
I experimentet utvecklas tydlig värmeenergi när ljuset brinner.

För läraren
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Vad händer när
stearinljuset

brinner?
Varför?
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Vad händer med stearinljuset?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring experimentet.
Precis som med bivaxljuset är det lätt att elevernas funderingar inte kommer längre än till att stearinet smälter.
Gör på samma sätt som med bivaxljuset för att uppmärksamma dem på energin som frigörs, ljus och värme!

Energikedjan för stearinljuset är lite klurig, den är nämligen ”dubbel” (i alla fall för ett ljus som består både av
stearin och paraffin, som i det här experimentet). Uppmuntra eleverna att ta reda på vad ett stearinljus
egentligen består av! Stearinljus tillverkas antingen av 100% stearin*, som tillverkas av fett från växter och djur,
eller en blandning av stearin och paraffin**, dvs petroleumolja.

Energikedjan för stearindelen i ljuset är ganska ”enkel”, se nedan. Däremot kanske det är en liten utmaning
att få ihop energikedjan för paraffinet! Det gäller att ta reda var olja kommer ifrån och hur den uppkommit!
Många vet att den finns långt nere i marken och att man tar upp den t ex vid stora borrtorn ute till havs. Men hur
många vet att olja består av miljontals år gamla växt- och djurdelar? Djuren och växterna blev begravda i
syrefattiga sumpmarker och under mycket lång tid av högt tryck och hög temperatur har de omvandlats till olja,
kol och gas.

Vad som blir tydligt här är alltså att även fossila bränslen består av solenergi, om än ”vällagrad” sådan. Att i
butiken välja mellan ljus som består av bara stearin – eller bivax - eller en blandning av stearin och paraffin, är
alltså som att välja mellan förnybart och fossilt bränsle!

* Stearin är en teknisk blandning av palmitin- och stearinsyra med huvudsaklig användning för framställning av
stearinljus. Stearinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen och förekommer i de flesta växt- och
djurfetter. Palmitinsyra är också en av de vanligaste fettsyrorna och finns i många oljor, fetter och vaxer. I
komjölk utgör den 40 % av fettinnehållet.

** Paraffin är ett vax som framställs ur petroleum.

Förslag på energikedjor:
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar för paraffinet i ljuset kan se ut så här:

strålning          kemisk                kemisk              strålning/värme

Tecken på energiöverföring:
Växterna och djuren lever och växer | (olja bildas) | Stearinljuset brinner (ljus/värme)

En energikedja med energiformer och energiomvandlingar för stearinet i ljuset kan se ut så här:

                strålning    kemisk           kemisk                strålning/värme

Tecken på energiöverföring:
Växterna och djuren lever och växer | (Stearinet tillverkas) |  Stearinljuset brinner (ljus/värme)

Vart tar energin vägen? (Energiprincipen)
I experimentet utvecklas precis som för bivaxljuset, tydlig värmeenergi när stearinljuset brinner.

För läraren Experimentmaterial
· Stearinljus
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer
energin ifrån som

får ett
vattenkraftverk

att fungera?

Bygg eller rita en modell som visar hur
du tänker! Använd energikorten också!
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Experimentmaterial
· Kretsloppsburk

Var kommer energin ifrån som får ett
vattenkraftverk att fungera?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring frågeställningen.
Elever som har klart för sig hur vattnets kretslopp fungerar brukar inte ha några större problem med att förklara
kopplingen mellan solenergi och vattenkraft. Ett liten ”historia” kan ge en inblick i hur eleverna tänker kring den
aktuella frågeställningen. Rita och berätta något i stil med följande och låt eleverna enskilt få fundera och rita
sina egna lösningar på problemet!

En familj bor i en stuga högt uppe på ett berg. Stugan ligger vid en sjö och från sjön rinner en bäck ner mot
havet, som ligger vid bergets fot. Stugan får sin elektriska energi från ett vattenkraftverk som är placerat vid
bäcken, en bit nedströms stugan. En sommar tar vattnet slut i sjön och därmed slutar vattenkraftverket att
fungera! Frågar är då: Hur ska vattnet komma upp från havet till den lilla sjön igen och var kommer energin
ifrån?!

Svaret tycks vara uppenbart, men har eleverna inte vattnets kretslopp aktuellt, kan man få mycket blandade
och fantasifulla förklaringsmodeller. Alltifrån att familjen får bära vatten från havet för att fylla på sjön, till
förslag där ett vindkraftverk pumpar vatten från havet till sjön via underjordiska rör!

Hur vattnets kretslopp fungerar kan tydligt åskådliggöras med en kretsloppsburk (se hemsidan www.beta-
pedagog.com)

Energikedja
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar, som visar att det är solenergin som får ett
vattenkraftverk att fungera, kan se ut så här:

Energiformer
strålning              värme/rörelse/läges       läges/rörelse                    elektrisk         strålning/värme

För läraren
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer
energin ifrån som
får ett vindkraft-
verk att fungera?

Bygg eller rita en modell som visar hur
du tänker! Använd energikorten också!
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Experimentmaterial
· Pappersspiral
· Värmeljus

Var kommer energin ifrån som får ett
vindkraftverk att fungera?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring frågeställningen.
Det är få elever som direkt kan koppla att energin som utnyttjas av vindkraftverk har solen som ursprung. Det
är heller inte helt enkelt att visa hur det hänger ihop! Enkelt uttryckt fungerar det så att luft som värms upp av
solen rör sig uppåt. Detta ger upphov till att luft från andra delar av atmosfären ”strömmar till” för att ersätta den
varma luften, det blåser!

Ett enkelt experiment kan visa på principen: Ett ljus, som får symbolisera solen, placeras under en
pappersspiral. Luften värms upp av ljuset och får spiralen att snurra.

Energikedja
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar, som visar att det är solenergin som får
vindkraftverken att fungera, kan se ut så här:

Energiformer
strålning               värme/rörelse               rörelse                     elektrisk energi          rörelse/strålning

För läraren
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer
energin ifrån som

finns i kol, olja och
bensin?

Använd energikorten!
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer energin ifrån som finns i
kol, olja och bensin?
Vanliga elevfunderingar samt kommentarer kring experimentet.
Precis som med bivaxljuset och stearinljuset är det lätt att elevernas funderingar inte kommer längre än till att
“man tankar bilen”. Gör på samma sätt som förut för att uppmärksamma dem på energin som frigörs, när bilen
drivs framåt!

Energikejdan för olja (petroleum) är också en utmaning! Det gäller att ta reda var olja kommer ifrån och hur
den uppkommit! Många vet att den finns långt nere i marken och att man tar upp den t.ex. vid stora borrtorn ute
till havs. Men hur många vet att olja består av miljontals år gamla växt- och djurdelar? Djuren och växterna blev
begravda i syrefattiga sumpmarker och har under mycket lång tid av högt tryck och hög temperatur har de
omvandlats till olja, kol och gas.

Vad som blir tydligt här är alltså att även fossila bränslen består av solenergi, om än ”vällagrad” sådan. Att i
butiken välja mellan ljus som består av bara stearin – eller bivax - eller en blandning av stearin och paraffin, är
alltså som att välja mellan förnybart och fossilt bränsle!

Förslag på energikedjor
En energikedja med energiformer och energiomvandlingar för kol till förbränning kan se ut så här:

strålning          kemisk                kemisk              strålning/värme

Tecken på energiöverföring:
Växterna och djuren lever och växer | Olja och kol bildas |  Olja och kol ger värme

Vart tar energin vägen? (Energiprincipen)
I experimentet utvecklas precis som tidigare värmeenergi när bensinen (kolet/oljan) brinner.

För läraren
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer
energin ifrån som

 vi använder när vi
kör bil på ”raps-
olja” (RME) ?

Använd energikorten!
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer energin ifrån som finns i
rapsolja eller RME?
Vad är RME?
RME står för Rapsmetylester och framställs ur rapsolja. De flesta moderna dieselfordon kan med smärre
justeringar köras på RME.

Eftersom den koldioxid som bildas vid förbränningen av RME snabbt återgår i det naturliga kretsloppet,
bidrar inte användningen av RME till växthuseffekten.

Energikedja
Här ges ett exempel på energikedjor, med energiformer, för hur rapsolja (RME) kan bildas och användas:

Energiformer
  strålning                   kemisk                                   kemisk   rörelse/värme

För läraren
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer
energin ifrån som

 vi använder när vi
kör bil på etanol ?

Använd energikorten!

ETANOL
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer energin ifrån som finns i
etanol?
Vad är etanol?
Etanol är egentligen vanlig alkohol. De framställs från skogsprodukter, säd eller vindruvor. Alla bensinbilar kan
köras på 5 % etanolinblandning, vilket görs i Mälardalen där alla mackar har 5 % sådan inblandning i bensinen.
Den etanolen kommer från en stor etanolfabrik utanför Norrköping. Ett par bilar kan köras på mycket högre
inblandning av etanol - 85 %. Ford Focus Flexifuel och en Chevrolet-pick-up är idag de bilar som klarar av att
köra på nästan fossilfritt bränsle.

Eftersom den koldioxid som bildas vid förbränningen av etanolen snabbt återgår i det naturliga kretsloppet,
bidrar inte användningen av etanol till växthuseffekten. Ni kan i denna övning bortse från de 15 % bensin som
ingår i bränslet E85.

Energikedja
Här ges ett exempel på energikedjor, med energiformer, för hur etanol kan bildas och användas:

Energiformer
  strålning                   kemisk                                   kemisk   rörelse/värme

För läraren

ETANOL

ETANOL
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer
energin ifrån som

finns i biogas?

Använd energikorten
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Vad kommer energin ifrån som finns i
biogas?
Vad är biogas?
Biogas är metangas som bildas då organiskt material bryts ner av metanproducerande bakterier under syrefria
förhållanden. Metangas har relativt högt energiinnehåll och bildas naturligt i exempelvis i gyttjiga bottnar i
stillastående vatten. Metangas finns, precis som olja och kol, lagrat djupt nere i marken i lufttäta fickor. Gasen
kallas då för naturgas, men ett riktigare namn borde vara fossilgas eftersom den koldioxid som bildas vid
förbränning bidrar till växthuseffekten. Metangas kallas för biogas då den framställs genom att man använder
organiskt material, t ex från den komposterbara delen från hushållsavfall, gödsel eller avloppsvatten. Eftersom
den koldioxid som bildas vid förbränning av biogas snabbt återgår till kretsloppet, bidrar utnyttjande av biogas
inte till växthuseffekten!

Energikedja
Här ges ett par exempel på energikedjor, med energiformer, för hur biogas kan bildas och användas:

strålning            kemisk                 kemisk                          kemisk                               rörelse/värme

strålning                 kemisk               kemisk                   kemisk/värme                       värme

För läraren
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Var kommer
energin ifrån som
vi använder när vi
eldar med ved ?

  Använd energikorten!
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Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Var kommer energin ifrån som finns i
ved?
Energikedja
Här ges ett exempel på energikedja med energiformer och hur de omvandlas.

Energiformer
strålning  kemisk värme

För läraren
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Kan ni fånga
solenergin?

Bygg något som
drivs av solenergi!
OBS! Innan ni börjar bygga...

Vad ska ni använda energin till? Ska den till exempel
värma vatten, steka prinskorv eller kanske något helt
annat...?!

Hur ska ni på bästa sätt fånga in solenergin?

Vad ska ni bygga solfångaren av?

Gör en enkel ritning!

BYGG!

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi
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Kan ni fånga
vindenergin?

Bygg något som
drivs av vindkraft!

OBS! Innan ni börjar bygga...
Vad ska ni använda energin till? Ska den till exempel driva
en lyftkran, sätta igång en hiss, eller kanske göra något helt
annat?!

Hur ska ni på bästa sätt ”fånga in” energin i vinden?

Vad ska ni använda för material när ni bygger?

Gör en enkel ritning!

BYGG!

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi
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Kan ni fånga
vattenkraften?

Bygg något som
drivs av

vattenkraft!
OBS! Innan ni börjar bygga...

Vad ska ni använda energin till? Ska den till exempel driva
en hiss, tillverka skorpsmulor, eller kanske göra något helt
annat...?!)

Hur ska ni på bästa sätt ”fånga in” energin?

Vad ska ni använda för material när ni bygger?

Gör en enkel ritning!

BYGG!

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi
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Bygg en energikonstruktion som får sin energi från
sol, vind, vatten eller från lagrad muskelkraft (ex.
gummisnodd).  Konstruktionen skall kunna utföra ett
arbete som att driva något framåt, hissa upp något
eller mala något (ex. knäckebröd). Det räcker inte
med att den bara ”snurrar”.

Liten vägledning::
Arbeta i små grupper (2-3 elever/grupp).
Enas om vilken energikälla er konstruktion ska
nyttja.
Vilket arbete skall er konstruktion utföra?
Rita en skiss som beskriver er konstruktion.  Visa
den för er lärare och diskutera er idé.
Eleverna får ett ”smörgåsbord” av enkelt material
att bygga av. De kan också ta med sig material
hemifrån.

Bygg egna energikonstruktioner!

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

När eleverna arbetar med sina konstruktioner kan naturliga
kopplingar göras till hur energin utnyttjades förr och vilka
tekniska lösningar man använde, dagens energiutnyttjande
och möjliga framtida energikällor.

I detta studiematerel  finner du några ”bygguppdrag” kring
sol, vind och vatten som kan inspirera eleverna. Det bästa
är dock om de får fundera ut sina konstruktioner själva.
Tips på bra experiment som fungerar hittar du även på:
www.buf.kristianstad.se/notwebben/energi
www.buf.kristianstad.se/kick/not/energi
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Solen är motorn till nästan allt liv på jorden. Nästan all
energi kommer från solen. Det är den som driver alla
klimatsystem (luftströmmar, vindar, vattenströmmar i
haven, regn och älvar).  Solen driver de gröna
växternas arbete. Utan gröna växter skulle djuren
inte ha någonting att äta. Solen är en förutsättning
även för vårt moderna samhälle. Utan solen skulle
inget liv inte kunna existera på jorden.

Solen ger oss nästan obegränsat med energi. Det
flödar in 10 000 gånger så mycket energi från solen
som hela det mänskliga samhället behöver.

Dagens solceller kan omvandla 10 % av solljuset
till elenergi. Det skulle räcka med att vi täckte en
tredjedel av Saharas yta med solceller för att produ-
cera den energi som alla människor behöver.

Vi gör barnen medvetna om solen
Bygg ett solur med stora stenar så att alla i
gruppen får plats att sitta på varsin ”egen” sten.
Ett utmärkt ställe för samlingar.
Måla en sol på golvet eller asfalten med en
labyrint runt om som leder in till solen. Ett sätt att
skapa symboler och leka kring dem.
Plantera ”solblommor” alltså blommor som öpp-
nar och stänger sig vid olika tider på dagen. De
kan användas som blomsterur.
Bygg en modell av solsystemet med alla planeter
inklusive jorden, med hjälp av ballonger och
papiermaiché.

Vi fångar solens energi
Tröjsolfångare
En svart T-shirt är ett mycket enkelt sätt att visa på
solenergi. Gå ut och sätt er i solen på ett ställe där det
inte blåser och känn hur varmt det blir när solen lyser
på tröjan. Ha med en vit t-shirt att dra över den svarta
och låt barnen känna den direkta skillnaden mellan
den svarta tröjan som drar åt sig solljuset och den vita
som reflekterar. Det är en upplevelse som känns i
hela kroppen.

Förklaring
Svart innehåller inte några färger och suger därför
upp allt solljus, medan vitt innehåller alla färger och
reflekterar solstrålningen. Dela upp solljuset i sina
grundfärger med hjälp av ett vattenprisma och låt
dem sedan gå ihop till vitt igen i en färgsnurra.

Solen är jordens motor

Plåtsolfångare
En svart plåt kan bli mycket varm i solen. Sätt en
genomskinlig skiva (plexiglas eller glas) framför så
har vi en modell av en modern solfångare. Sådana
kan man se på en del tak där de värmer vatten till
exempelvis duschen. I en sådan går det kanaler i
plåten som det pumpas vatten igenom vilket blir
uppvärmt av den varma plåten. Vattnet leds ner till en
tank varifrån man sedan tar sitt duschvatten.
Varning: Plåten kan bli upp till 100 grader varm.

Slangsolfångare
En annan enkel solfångare får vi genom att sätta
petflaskor kring en svart eller grön vattenslang, och
lägga ut den på marken. Borra ett lagom stort hål i
botten på pet flaskorna och stick igenom slangen. Det
fungerar även utan petflaskor men då måste slangen
ligga en längre stund i solen. Flaskorna gör
solfångaren effektivare. De ser till att vinden inte
kyler ner slangen och att värmestrålningen från solen
stannar kvar inne i flaskorna precis som i ett litet
växthus.

Låter man dessutom etiketterna sitta kvar och ser
till att de ligger neråt får man små reflektorer som
ytterligare höjer effekten. Duscha med det varma
vattnet eller använd det i en minipool så barnen får
uppleva solens värmande förmåga.

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi
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TV- parabol.
Försök få tag på en uttjänt TV- parabol. Ju större
desto bättre.

Klä den med aluminiumfolie på insidan. Limma
med vanligt slöjdlim. Stryka ut folien ordentligt så att
det blir så slätt och blankt som möjligt.

Där mikrovågshuvudet har suttit koncentreras
solens strålar.

Grilla korv.
Stek köttbullar.
Koka te.

Växthus
Bygg miniväxthus av petflaskor och så prydnads-
krasse i dem. Plantera även i öppna blomkrukor
och jämför resultaten.
Besök ett riktigt växthus.

Att besöka eller bygga ett växthus ger möjligheter till
upplevelse av växthuset som solfångare och
klimatförändrare. Det ger begreppet växthuseffekt
en  konkret innebörd. Barnen kan gå in i det och lukta,
känna och titta. Här upplever de dofter, värme och
fuktighet. Här finner de växter som inte skulle kunna
växa utomhus i vårt klimat. Möjligheten att springa ut
och in, verkligen känna efter vilka skillnader det är på
ute och inneklimat ger upplevelser.

Solceller
I en solcell fångar man in solens energirika strålar
och omvandlar dem till elektrisk ström. I en vanlig
solfångare omvandlas solenergin till värme. Nu får vi
elektrisk ström som är en annan och mycket värdefull
form av energi.

Leta rätt på vardagssaker som drivs med sol-
celler. Klockor, miniräknare m.m.
Köp byggsatser med solcellsdrivna motorer. Kan-
ske ni kan komplettera legotekniklådan med en
sådan byggsats.
Varför stannar legobilen men inte klockan när
man håller något för solcellen?

Naturens solfångare
De bästa solfångarna finns i naturen och har livs-
tidsgaranti. De skapar själv nya solfångare utan att
människan behöver hjälpa till. De är billiga. Från dem
får vi inte bara värme och elektrisk ström.

Naturens solfångare tillverkar mat, ved, kläder,
byggnadsmaterial, möbler med hjälp av solens energi-
rika strålar. Naturens solfångare är de gröna väx-
terna.

Plantera växter och placera dem på olika ljusa
platser.

Förstoringsglas
Ett vanligt förstoringsglas som finns  på alla förskolor
och skolor är också en solfångare. Det för ihop
solstrålarna till ett ställe där det blir mycket hett. Man
kan använda förstoringsglas som ”brännglas”.

Tänd eld på en tändsticka med hjälp av ett
förstoringsglas.
Värm vattnet i en tesked. Använd en plastsked.

Varning!
Man kan bränna sig eller orsaka en eldsvåda.

Strålkastarparabol
Ett ännu effektivare ”brännglas” än förstoringsglaset
får man från en strålkastare på en bil. Ta loss
reflektorn. Ju större desto bättre. Ni kan köpa den på
en bilskrot. Tänk då på att ni bara behöver reflektorn
och inte hela strålkastarpaketet. Det kostar mer än
nödvändigt. Där glödlampan suttit blir det hetast.

Placera en tändsticka på ”brännpunkten”.
Tänd eld på en träpinne.
Stek en köttbulle.
Koka ägg i en liten kopp.

Spegelparabol
Beställ små speglar hos en glasmästare. Förse dem
med plastfilm på baksidan, så att de håller ihop om
något barn skulle tappa sin.

Varje barn får varsin spegel som de ska rikta mot
ett svart föremål. Använd gärna en sotig kaffepanna.
Barnen bildar tillsammans en solfångare.

Låt barnen först kasta solkatter på varandra så får
de lättare att koncentrera sig på kaffepannan senare.
Här behövs en del övning av koncentrationsförmågan!
Det tar en stund innan det blir varmt i pannan. Tiden
beror också av hur många speglar man har och på
storleken av den sammmanlagda spegelytan.

På en kvadratmeter strålar solen in 1000 watt, det
är ungefär lika mycket som minsta plattan på spisen.
Låter man varje spegel vara runt 20 X 20 cm behöver
man 25 stycken för att det ska bli en kvadratmeter
och den sammanlagda effekten ska bli lika stor som
minsta plattan på spisen.
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Luft, vad är det?
Luften har betydelse för oss på många sätt. Såväl
djur som växter behöver luft för att kunna leva. Den
reglerar temperaturen på jorden. Den ger oss väder
och klimat. Vilken aspekt vi än väljer så har den med
energi att göra.

I energidebatter får man ofta höra att vindkraft-
verk aldrig kan ersätta kärnkraften. För att få lite
perspektiv på frågan så kan man tänka sig följande
tankeexperiment:

Tänk er att man byggde så många vindkraftverk
på ön Kreta som det var möjligt, med tanke på att de
inte ska hindra vinden för varandra. Då skulle dessa
kraftverk producera lika mycket ström som hela
Europas behov.  90 % av Kretas markyta skulle ändå
kunna användas till andra ändamål.

Sett i ett  globalt perspektiv står vind, vågor och
strömmar för 60 gånger så mycket energi som hela
det mänskliga samhället förbrukar.

I dag byggs många vindkraftverk både i vårt land
och i andra länder. Men vindkraftverk är inget nytt
påfund. På en femtusen år gammal kinesisk vas finns
en bild på en väderkvarn. Till Europa kom de först på
1100- talet men spreds sedan snabbt över kontinen-
ten. Under 1400- talet utvecklades de och användes
till mer än att bara mala mjöl, särskilt i Holland där de
tidigt utnyttjades för att pumpa vatten. Detta öppnade
flera andra arbetsområden och på 1700- talet bygg-
des vinddrivna sågar, stenslipar, oljepressar m.m.

När elektriciteten kom försvann väderkvarnarna
på ganska kort tid. Dagens vindkraftverk som produ-
cerar el uppfanns i början på 1900- talet.

Idag måste man begära byggnadslov för att få
sätta upp ett vindkraftverk. Invändningarna mot
vindkraft är att de kan upplevas fula. Det påstås att
de kan störa landskapsbilden. Om de byggs ute i
vattnet kan de skrämma bort fisk. Bor man nära ett
vindkraftverk kan man störas av ljudet från det.

Går man under dem kan det falla ner snö och
isbitar.

Solen är vindens urkraft

Att upptäcka luften
Att luft består av olika gaser är inte så lätt att förstå,
inte ens för oss vuxna. Vi har en tendens att tänka:
Det som inte syns det finns inte. Tänk er att bilarna
släppte ut röda plastband istället för osynliga avgaser.
Hur skulle det då se ut längs våra vägar? Skulle vi då
ha så många bilar?

Undersök luften efter att ni haft gymnastik med
barnen. Låt några gå ut och andas frisk luft ett
tag. Låt dem berätta vad de upplever när de
kommer in igen.
Hur är luften i rummet?
Vad är det för skillnad på luften ute och inne?

Ibland kan det behövas att vi hjälper till att bredda
barnens sinnesupplevelser och deras förmåga att
beskriva dem, om de ”bara” tycker att det luktar illa.

En andningsövning
Låt barnen lägga sig bekvämt på madrasser eller
filtar på golvet. Se till att det inte är kallt där de ligger.
Lägg gärna kuddar under fötter och huvuden om
barnen vill det. Använd en dämpad belysning, eller
dra ner persiennerna om solen skiner in. Man kan ha
stilla, behaglig musik på i början medan de lägger sig
tillrätta. Det hjälper dem att varva ner och ”landa”
ordentligt i sina kroppar.

När läraren börjar tala är det bra om musiken
skruvas ner, eftersom det är svårt för många barn att
ta emot flera olika sinnesintryck samtidigt.

Be dem lägga en hand på bröstkorgen och en
hand på magen.

Gör dem uppmärksamma på att kroppen rör sig,
helt av sig själv, utan att de behöver anstränga sig.
Den rör sig upp och ner, fylls upp och sjunker ihop,
gång på gång. Be dem lägga märke till att det är luft
som strömmar in i deras kroppar, lika väl som den
strömmar ut igen. Och alltihop sker utan ansträng-
ning, hela tiden, vare sig de är vakna eller sover.

Låt dem bli medvetna om hur det känns när luften
strömmar in i deras kropp. Ställ frågor som hjälper
dem att känna vad som händer, men var noga med att
de inte behöver svara nu, bara notera det för sig
själva.
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Hur känns det i näsan när luften strömmar in? Hur
känns det i halsen? Kan man känna i bröstkorgen när
den fylls med luft? Känns det varmt eller kallt när
luften kommer in i kroppen? Känns det hårt eller
mjukt? Finns det något annat de lägger märke till?

Be dem sedan lägga märke till hur det känns när
luften strömmar ut ur kroppen. Känns det på samma
vis? Finns det någon skillnad i temperatur? Är det
lättare eller svårare att släppa ut luften? (Det sista
kan vara olika för olika människor.) Ställ samma
frågor som när det gällde inandningen.

För de lite större barnen kan man berätta att en
del av luften som strömmar in i kroppen utgörs av
syre. Kroppen tar emot syret och låter blodet trans-
portera det till muskler och till mage, hjärta, ja, till hela
kroppen. Syret gör att vi kan leva här på jorden. Mat
kan vi i nödfall klara oss utan i flera veckor, vätska i
några dagar, men syret i luften klarar vi oss inte utan
mer än några minuter.

När vi andas ut strömmar koldioxid ut ur kroppen.
Det är ett avfallsämne som bildats i vår kropp.

Låt barnen berätta om sina upplevelser under
övningen. Gör om den regelbundet.

Den här övningen gör barnen medvetna om:·
••••• Att luft faktiskt är något trots att det är osynligt.
••••• Att vi lever av den lika väl som i den.
••••• Att gaserna den består av är livsviktiga.

Som bonus blir barnen medvetna om:
••••• Den egna kroppen som är i ständig rörelse, även

när de är stilla.
••••• Vilken effekt avslappning har.
••••• Att andningen kan hjälpa dem att slappna av.

Vindenergi
Vindarna är solens barn. När solen värmer upp luften
stiger den. När ny luft strömmar in från sidorna
blåser det.

Knäpp upp jackan och spänn ut den som ett segel
en dag när det blåser.
Gå ut och känn stormen vina i skogen, vid havet
eller på ett öppet fält.
Håll upp en stor bit tyg, en bit pressening eller en
bit fiberväv mot vinden.
Bjud in till drakfest! Det är fantastiskt när många
drakar i alla möjliga färger och konstruktioner
rider på vindarna tillsammans. Flyg i olika vindar,
svaga, starka, varma eller kalla vindar.
Bygg pappersflygplan, segelbåtar, fallskärmar,
vimplar och vindsnurror.
Släpp loss fantasin och skapa nya vindleksaker.
Sätt hjul på segelbåten eller segel på träbilen, så
kan man segla på land och köra bil på vatten.
Bygg en Petraket av en petflaska och tillbehör
som kan köpas på företaget ”Sagitta pedagog”
(www.sagitta.se)

Vindkraftverk
Tillverka en propeller av en trälist. Den måste inte ha
exakta vinklar för att fungera. Borra ett hål i mitten
och skruva eller spika upp den på en stolpe, så är det
klart.

Men det är en leksak, den producerar ingen el.
Vad den möjligtvis kan göra är att skapa förändrade
attityder.

Av framhjulet till en cykel med tillhörande dynamo
kan man bygga ett vindkraftverk som ger elektrisk
ström nog för att driva en cykellampa på 1- 2 watt.
Om det kan ni läsa i en bok som heter; ”Solkatt,
vindstrut och vattenhjul”, av Eckerman m.fl. Mer
komplicerat än så är det inte. Det är egentligen bara
storleken som skiljer ett 1000 wattsverk från det lilla
1 watts verket. För att bygga ett vindkraftverk med
en propeller som är mindre än 2 meter behövs dock
inga tillstånd.

Andra saker att göra - uppfinna
Ge eleverna uppfinnaruppdrag utifrån följande be-
skrivningar och förutsättningar.

Gör en vindmätare av en gradskiva och en bord-
tennisboll i ett snöre.
Gör en vindstrut (sådan som finns på en flygplats
för att visa vindriktning).
Gör en varmluftsballong.
Pröva på att skicka ballongpost.
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När vatten avdunstar går det åt värme och solenergi.
När vattnet åter regnar ner omvandlas denna energi
till värme och rörelseenergi hos regndropparna och
till lägesenergi hos vatten i floder och sjöar.
Lägesenergi hos vatten på hög höjd kan omvandlas
till elektrisk ström när vattnet passerar ett
vattenkraftverk. Den energi som finns bunden i
solens avdunstning av vatten är 7000 gånger så stor
som hela det globala samhällets energibehov.

Lägesenergin hos vatten som finns över land-
områden skulle kunna tillgodose 40 % av samhällets
energibehov genom elektrisk ström från vattenkraft-
verk. Anledningen till att det inte blir mer än så beror
på att mycket av energin blir till värme redan i
atmosfären och att det mesta av nederbörden faller
över havet. Idag ger vattenkraften 4 % av mänsklig-
hetens energibehov.

Vi är dock inte villiga att offra fler av de orörda
älvarna i vårt land. En utbyggd älv förlorar sin
förmåga att producera lax och andra vandrande
fiskarter. För att kunna ta hand om mycket vatten när
det regnar och ha det kvar för att producera elektrisk
ström senare behöver vattenkraftverken ha stora
dammar. När dammarna byggs översvämmas stora
områden. Utbyggda älvar  ger oss heller inte samma
upplevelser av orörd natur. En naturlig älv har stort
värde både för människorna som bor längs den och
för gästande turister.

Tidigare byggdes många dammar i många länder.
Resultatet blev dock oftast stora problem och idag är
vi rädd för ytterligare stora dammbyggen.

Ett exempel på det är Höga dammen (Assuan-
dammen) i Nilen, som byggdes för att elektrifiera
stora delar av Egypten och öka åkerarealen. Detta
syfte uppnåddes, men omfattande ekologiska pro-
blem har visat sig. Fisket i nedre Nilen och i
Medelhavet utanför deltat har minskat kraftigt. Åk-
rarna nedströms dammen gödslas inte längre av det
näringsrika flodslammet. Det håller långsamt på att
fylla igen Nassersjön ovanför dammen, istället för att
fylla på Nildeltat, som nu hotas av att sakta erodera
bort.

Om man istället hade byggt solceller för att
producera lika mycket el som vattenkraftverket, hade
de endast täckt en hundradel av den yta som
Nassersjön lagt under vatten. Än så länge kostar
dock solcellerna för mycket.

Solen är regnets källa

Vatten på skolgården
För att vara ett land med så riklig nederbörd som vi
har, är våra skol- och förskolegårdar mycket ”torra”.
Stora ytor är hårdgjorda och vattnet försvinner
snabbt ner i underjordiska rör och kulvertar.

Hur ser det ut på er förskola eller skola idag?
Finns det något fritt vatten i pölar, dammar eller
bäckar inom gården, eller är allt vatten bortdränerat?
Hur ser stuprören ut? Kan regnvattnet skvätta ut
någonstans eller försvinner det ner i avloppsrören
direkt?

Att göra gården lite ”blötare” är inte så svårt,
frågan är om alla tycker att det är bra. Föräldrar,
vaktmästare, städare, och inte minst kollegor kan ha
en annan åsikt. Här är det viktigt att vara tydlig och
kunna motivera sitt syfte för att få till stånd en
attitydförändring.

 Ett bra sätt att få fram vatten på gården när det
regnar är att montera så kallade ”Marstrandsutkast”.
Det är stuprör som går att öppna och stänga mitt på
röret med ett pipformat utkast. Då kan lärare och
barn själva bestämma när vattnet ska rinna ut till en
tunna eller ränna så att man kommer åt att leka med
det.

Användning av en regnvattentunna
Finns det en regnvattentunna så finns det möjligheter
att använda regnvattnet soliga dagar och inte bara
när det regnar. Vi öppnar för fler frågeställningar
angående vatten, t.ex.: När vattnet i tunnan är slut så
är det slut, och vi måste vänta till nästa gång det
regnar innan det blir påfyllning. Hur är det i andra
delar av världen? Måste de också vänta på regn när
deras vatten tar slut? Vad händer om det inte regnar
och de inte har vatten i kranar? Det är alltså inte
självklart att det alltid finns tillgång till vatten.

Ett annat användningsområde är att visa vatten-
tryck. Genom att borra några hål på olika höjd i
tunnan får vi olika tryck på de vattenstrålar som far ut
genom hålen. Står dessutom tunnan bredvid en
odling, har vi skapat en automatbevattning genom att
rikta hålen åt olika håll.

Regnvattenbrunn med gårdspump
Ett lite dyrare, men roligt, arrangemang är att leda

ner regnvattnet i en tät brunn. På locket till brunnen
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monteras sedan en gårdspump. Den är ett praktiskt/
pedagogiskt redskap och ett vackert inslag på går-
den.

Härifrån får vi vatten till våra lekar. Det kostar
arbete (energi) för att få upp vattnet med hjälp av
pumpen. När vattnet är slut så fylls det inte på förrän
det regnar igen. Vi ökar möjligheterna för barnen att
se att tillgång till vatten styrs av hur mycket det
regnar. För de flesta barn är vatten något som alltid
finns i en kran på väggen. De är heller inte medvetna
om de många människor på vår jord som lider brist på
vatten.

Följ bäcken från källa till utlopp
En bäck i närheten är en stor tillgång. Utforska dess
sträckning genom att gå på utflykt längs bäcken.
Varifrån kommer vattnet? Låt det ta sin tid och dela
gärna upp sträckan på många utflykter. Det är bara
att ta vid där man slutade förra gången.

Här är det verkligen färden som är målet för
verksamheten. Ni kommer att göra många spän-
nande upptäckter längs vägen. Det är viktigt att
lärarna delar barnens upptäckarglädje och är deras
medupptäckare.

Kör båtrace i bäcken
Har ni läst Nalle Puh, så vet ni kanske vad Puhpinnar
är? Man står på en bro och kastar pinnar i vattnet, för
att sedan snabbt springa över till andra sidan och se
pinnarna komma flytande under bron. Utveckla
denna lek till en tävling med egentillverkade båtar.

”Flaskpost”
Våra vattenleder har alltid varit viktiga
transportvägar. Ett sätt att visa detta är att tillverka
en  båt som ni kan skicka båtpost med. Sjösätt den i
en å eller annat lämpligt vatten och vänta på svar.

Bor ni vid stranden av en sjö eller vid ett hav kan
ni utrusta båten med ett segel, typ vikingasegel, och
sedan vänta på frånlandsvind.

Bygg fördämningar med åtföljande översväm-
ningar. Man måste inte ha tillgång till en bäck för att
bygga fördämningar. Använd regnvattnet och sanden
på gården. Bygg hus. Låtsas att där finns skogar,
åkrar och ängar som blir översvämmade.

Vad händer om dammen rasar? Gör barnen
uppmärksamma på hur vattnet förflyttar sanden, hur
vattnet gräver ut på ett ställe och bygger upp på ett
annat.

Bygg ett vattenhjul
För att få ett vattenhjul att snurra behöver man en lite
stridare bäck eller dike. Ett enkelt vattenhjul gör man
av en potatis. Stick en blomsterpinne genom den som
axel. Gör fyra skåror och stick in en plastskiva i varje
skåra. Skivorna kan du klippa ut från en Kesoburk.
De fungerar som skovlar. Till slut tar du två
grenklykor och sticker ner i botten av bäcken och
hänger upp vattenhjulet mellan klykorna.

En lite bättre modell kan man bygga av ett
cykelhjul. Direkt på fälgen skruvar ni fast små
plåtburkar eller plåtbitar som skovlar. Alternativt kan
ni tejpa fast yoghurtmuggar på fälgen. En ställning
kan ni tillverka med delar från en gammal cykel.

Energi för att lyfta vatten
För att få barnen att uppleva att det går åt energi för
att lyfta vattnet så att det kan rinna ner igen kan man
göra följande lilla övning:

Rigga upp ett vattenhjul av lämplig modell nedan-
för en liten kulle. Med hjälp av några gamla takrännor
eller liknande bygger man sedan en vattenbana som
slutar ovanför vattenhjulet. Placera en stor balja med
vatten och några hinkar nedanför vattenhjulet. Låt
barnen få till uppgift att sätta fart på hjulet utan att
putta på det med händerna. Det tar inte många
sekunder förrän de är igång med att springa uppför
kullen med händerna fulla av vattenhinkar som pytsas
i rännan och … hjulet snurrar. Detta skulle de säkert
kunna hålla på med hur länge som helst, men efter en
stund kan det vara dags för nästa steg.
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Samla barngruppen och fråga om det var arbet-
samt att få vattnet uppför kullen, om de är varma osv.
På så sätt gör vi dem medvetna om att det går åt
energi för att få upp vattnet.

Här står alltså barnen för den lägesenergi vattnet
fått genom att det lyftes upp på kullen. Nu kan man
låta dem fundera över vem eller vad som lyfter
vattnet i naturen så att det kan rinna ner för kullar och
berg.

Avdunstning
Detta är ett så långsamt förlopp att vi inte kan se
själva avdunstningen. Men det går att öka farten på
processen.

Förse er med ett förstoringsglas och en svart
plastbit. Lägg en vattendroppe på plastbiten och rikta
in solstrålen från förstoringsglaset med brännpunkten
mitt i vattendroppen. På en halvminut har droppen
förångats. Man kan se hela förloppet, och det är
tydligt att solen gör jobbet.

Krita in pölar och se hur de krymper i solen
Använd en krita och rita en ring alldeles vid kanten av
pölen för att lättare kunna se att den krymper och
vattnet avdunstar när solen lyser.

Bli uppmärksam på varm asfalt efter ett kort
regn
Efter ett värmeåskväder, när det har varit rejält varmt
under dagen har asfalten fortfarande kvar sin värme,
men är blöt. Då är det en alldeles speciell lukt och
känsla. Ibland ser man hur vattenånga stiger från den
varma asfalten. Missa inte de tillfällena!

Kretsloppsmodell
Företaget “Betapedagog” har en plastlådemodell, där
man med hjälp av en lampa som föreställer solen, kan
åstadkomma avdunstning från ett salt hav. Med hjälp
av ett isfyllt moln skapar man regn, som faller ner i en
liten sjö. Där kan man smaka på vattnet och känna att
det inte längre är salt. Den fungerar, men är lite för
långsam för de mindre barnen. Det tar ca två timmar
innan det har kondenserats och regnat tillräckligt med
vatten i den lilla sjön.

Koka vatten-leken
Kasta en och sedan flera bollar till varandra i en ring.
Barnen sitter i en ring och det första barnet tar emot
en boll ifrån läraren. Han eller hon kastar den sedan
vidare till ett annat barn, som kastar den vidare till ett
tredje o.s.v. Varje elev skall komma ihåg från vem
bollen kastades och till vem de kastat. Varje gång det
blir deras tur tar de alltså emot bollen från samma
person och kastar vidare till “sin” mottagare. Det här
är enkelt så länge det bara finns en boll inblandad.
Men allt eftersom läraren kastar in nya bollar som
barnen ska hålla igång, (fortfarande genom att kasta
och ta emot från samma personer) blir det svårare
och bollarna börjar att krocka med varandra i luften.

Det här skapar samma effekt som när vatten
kokar upp. Här gestaltar vi vad som händer när vi
värmer vatten. Vattenmolekylerna får allt större
rörelseenergi, för att till slut få sådan fart att de kan
fara iväg ut i luften (bollarna som krockar med
varandra och far ut från barnens ring).

Det är en rolig lek som mest går ut på att se hur
länge det går att hålla bollarna i luften. Att kalla den
”Koka vatten” räcker för att barnen ska få en
association som de bär med sig. Uppstår frågor kan
det naturligtvis vara tillfälle att tala mer om vad som
händer, i leken och med vatten som kokar i verklighe-
ten.

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi
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Dramaövning om vattnets former och
kretslopp
Här är tanken att barnen ska uttrycka vattnet i dess
olika former.

Först samlas barnen tätt ihop, gungar lite tillsam-
mans, och försöker föreställa sig att alla tillsammans
är ett hav.

Sakta stiger solen upp och det blir varmare och
varmare. Barnen lossnar då från varandra och börjar
sakta sväva omkring, en och en. Vattnet avdunstar
och bildar ånga. Finns ribbstolar tillgängliga kan
”ångan” stiga riktigt högt upp, för att däruppe kylas
av och bli tyngre genom att kroka fast i en kompis.
Då regnar vattnet ner, och bildar små bäckar som ilar
fram på marken, genom att de två krokar fast i ett
annat par och blir fyra.

Så småningom växer bäckarna genom att fler och
fler krokar fast i varandra och blir älvar och åar som
rinner ut i havet.

I övningen finns utrymme för mycket improvisa-
tion. Det gäller att utnyttja de förutsättningar som
finns och inte låta sig hejdas av att man kanske inte
har ribbstolar. Det går att klättra på möbler. Befinner
sig barngruppen ute finns klätterställningar, träd,
bänkar, stenar m.m.

Som sol kan det vara praktiskt att ha en ljuspunkt
som fungerar som en dimmer, eller så spelar helt
enkelt en vuxen Solen som breder ut sig och lyser
starkare och starkare. Det går att använda sig av
olika ljud eller musik för att illustrera havet, bäckarna,
åarna och solen.

Sedan blir det vinter och vattnet fryser till is.
Barnen stelnar och får föreställa iskristaller som
faktiskt tar mer plats än det varma vattnet. De kan
spreta med armar och ben, fingrar och tår, även om
de krokar fast i varandra lika mycket som förut.

Energi och kretslopp – Vi undersöker och experimenterar med energi

Sammanfattning av övningen ”Vattnets
kretslopp”

Alla står tätt ihop och håller i varandra och gungar
lätt tillsammans. (tung gung- och havsmusik)
Solen stiger upp och vi lättar från havet en i taget.
Det blir varmare och vi släpper varandra helt och
sprider oss i rummet. (ånga)
Vinden för oss in över höga berg, (klättra upp på
ribbstolar eller liknande)
Högt uppe i himlen blir det svalare, vi grupperar
oss två och två (vattendroppar) som faller ner
som regn och snö (kondensation).
… och bildar kedjor, fyra och fyra, som rinner ut i
åar och älvar. Här kan man rinna ihop till längre
kedjor som rinner ut i havet igen (sång: vattenka-
non)
Innan vattnet rinner ut i havet kan älven bli
stoppad av en kraftverksdamm och vad händer
då?
Låt barnen komma med egna förslag.

Sång
Vattenkanon av Stefan Forssén (sid 87 i Låtar som
tänder)

Mer tips om hur du kan arbeta med vatten får du på:
www.uvc.uu.se/professorvatten
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Om ni vill göra ett mera långsiktigt och varaktigt
experiment och funderingsuppdrag kan följande
övning passa in. Det kan byggas i vilket klassrum som
helst och kan sen förvaras i något gemensamt
utrymme på skolan – gärna med några underfundiga
frågor formulerade på en skylt.

Jord i glas
Starta er egen modell av vår jord. Skaffa en stor
glaskruka eller en glasdamejanne* Ev kan en PET-
flaska också fungera - lite pillrigt med planteringen
med långa pinnar, men det går.

I botten på damejannen läggs 3- 5 cm sand och
därefter 10 cm jord (gärna från ett potatisland)
Vattna inte. Jorden är normalt lagom fuktig. Vattnar
ni ytterligare får ni lätt en värld av mögel. Har ni
”köpejord” kan ni gärna lägga i en knapp näve
kompostjord. Montera en akvarietermometer på insi-
dan. Plantera en lämplig växt. I blomsteraffären får
ni goda råd. En tacksam växt är fredskalla. Andra bra
arter är hemtrevnad, murgröna, bergspalm, gullranka
och olika sorters suckulenter. Därefter försluter ni er
kruka på lämpligt sätt så den inte kan öppnas av
misstag. Placera krukan i ett fönster som är lagom
solbelyst. Ett fönster mot norr är att föredra.

I er kruka finns nu jord, vatten (fukt), luft, växter
och djur i form av mikroorganismer och svampar.
Varje matsked kompostjord innehåller lika många
levande organismer som det finns människor på
jorden. Har ni daggmaskar med i krukan blir närvaron
av djur påtaglig. Tejpar ni fast en bit aluminiumfolie i
botten, kan ni lätt riva bort den och överraska
maskarna innan de hinner krypa tillbaka in i den
mörka jorden. Nackdelen är att maskarna uträttar
sina behov över hela krukans glasyta som med tiden
blir rätt smutsig.

För regelbundna anteckningar över de iakttagel-
ser ni gör om tillståndet i krukan. Lita inte på minnet –
det sviker.

En modell av jorden - i en flaska

Frågor att fundera över

Hur länge kan växter och djur leva i krukan?
Hur länge räcker vattnet, jorden, växtnäringen,
luften m.m.?
Hur mycket väger krukan om ett år, två år osv?
Gör en lista på ekologiska frågeställningar som
går att studera i krukan. Ex: kompostering,
successioner, växthuseffekt ….

* Glaskrukor säljs av t.ex. Beta Pedagog
www.beta-pedagog.com

Energi och kretslopp – Vi undersöker naturens kretslopp
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Varje elev bygger sitt eget akvarium genom att skära
glasbitar som limmas ihop. Akvariet utrustas för evigt
liv och ställs i ett fönster. Varje elev skall föra
noggranna och regelbundna anteckningar över de
förändringar som sker i innehållet. Kan detta
dokumenteras på något annat sätt?

Här är en ritning ni kan bygga efter.

Beställ 125 mm breda remsor av 3 mm glas från
ett glasmästeri.

Skär ut det antal bitar som behövs av olika längder
enligt ritningen.

Slipa bitarna med vanligt sandpapper. Använd
slipklossar för att undvika skärskador.

Gör en bit av masonit som kan användas som
botten under byggtiden.

Lägg ut bitarna enligt bilden och tejpa ihop dem.

Res upp bitarna och ställ dem på en botten.
Akvariet har nu fått sin form. Hörnen skall vara
öppna inför limningen.

Bygg din egen mini-värld.

Fyll hörnen med en sträng silicon. Spruta och lim
finns på närmaste färgaffär.

Dra ut strängen med fingrarna så den blir jämn.
Smörj in fingrarna med hudkräm innan, så går det
lättare att tvätta sig. Använd gärna vattenlöslig
skyddskräm. Akta så ni inte kladdar ner glaset
med silikon.

Skulle ni få silikon-
kladd på glaset bör ni
tvätta med T- sprit innan
limmet torkar. Ni kan
också skrapa bort torkat
lim med rakblad.

Limma i omgångar.
Limma gärna både på ut-
sidan och på insidan av
skarvarna.

När era akvarier, el-
ler kanske skall det kallas
terrarier, är klara skall de
utrustas för evigt liv. Se
övningen på förra sidan.

Skriv noga upp allt
ni tagit med i akvariet.

Limma därefter även igen locket. Följ utveck-
lingen och dokumentera.

Till att börja med ser livet i akvariet ofta ut att vara i
oordning och undra på det. Snart repar sig vanligen
växterna och skjuter fart. Skulle limningen inte vara
tät kommer systemet att torka ut och livsformerna att
dö. Ställ inte akvariet i ett för starkt belyst fönster.
Det kan bli för hett. En del växter kanske dör.
Kanske utvecklas livet i ”er värld” till en mögelvärld.
Förtrösta dock inte. Vem säger vilket ekosystem som
är det rätta. Följ dock livets successioner under de
närmaste åren. Den “egna världen” i akvariet blir för
en del elever en kär ägodel.

Energi och kretslopp – Vi undersöker naturens kretslopp
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Solrosornas tävling

Energi och kretslopp – Vi undersöker naturens kretslopp

Från frö till planta
Att odla kan vara en ypperlig “ingång” till att förstå
många olika sammanhang. Genom egna iakttagelser
och ställningstaganden kan man lära sig mycket mer
än vad som står i läroböcker.

Att odla något som blir stort kan lätt locka till
tävling. Se bara vad olika pumpatävlingar kan locka
fram. På Öland korades hösten
2003 en segrare i tävlingsklassen
”Största pumpan i Sverige”.
Segrarens pumpa vägde över
300 kg!

Vilka tävlingsklasser och reg-
ler vill ni ställa upp i er skolas
solrostävling? Bilden här bredvid
är tagen i början av september
på Toslundaskolan på Öland. De
största av barnens solrosor var
över 4 m höga.

Sommarskötseln då?
Om man inte vill odla i skolans
rabatter eller odlingslotter kan
man börja odlingen i klassrummet och låta dem som
vill ta hem odlingen till trädgården. Det går kanske att
prata med flerfamiljshusets vaktmästare om en
odlingslott som kan skötas hemifrån. Barnen kan
också odla tillsammans - alla behöver inte ha odling
hemma. Gruppens odling kan ge andra vinster än
individens egna försök. Teambuilding kallas det visst.

Från planta till ...
.. fågelmage
Av odlingens alla blommor kan man göra ett
fortsättningsprojekt med vintermatning av fåglar vid
klassummet eller ute vid gruppens uteklassrum i
skogsbacken.

... till matbordet
Om fröna blir riktigt fina vill vi kanske pröva dem
som ingrediens på vårt eget matbord. Pressa lite
solrosolja, skala och rosta som godis, grodda till
salladen, det finns många sätt att äta solrosfrön.

.. till konstverk
Elever kan skapa härliga konstverk med solrosor
som tema. I lera, i bilder, i collage eller på
gräsmattan.

... till berättelser och drama
Tänk så mycket praktiskt skrivande språkträning det
blir när man dokumenterar sina odlingsmödor.
Solrosens dagbok är en idé att testa.

... till mattelektion
Hur mycket väger ett solrosfrö? Vem odlar klassens
största blomma (diameter)? Vem odlar klassens

största blomma (vikt)? Vem odlar
störst blomma på höjden?

... till ekologiskt begrepp
Hur kan man få upp den största
blomman utan att använda
konstgödning eller bekämpnings-
medel? Vad händer med maskarna i
jorden om man odlar med
konstgödning? Vad tycker maskar
om bekämpningsmedel? Går det att
göra bränsle av solrosfrön?

Så här gör vi
1 Förbered sådd genom att skaffa hem bra jord för

odling. Antingen köper ni färdig jord eller så låter
ni barnen komponera sin egen jordblandning.
Kanske kommunens trädgårdsmästeri kan bidra
med en liten jordhög.

2 Formulera tävlingsregler om när tävlingen börjar
och när det är finaldag i september

3 Utse jury på skolan.
4 Organisera fortsättningen så att hela odlings-

säsongen fungerar - gruppindelningar, ev föräldra-
kontakter etc

5 Dagen D är det planteringsdags
6 I september är det skördetid, men innan dess

behöver plantorna mycket uppmärksamhet. Fram
till sommarlovets början fungerar det säkert bra.
Möjlighterna till goda resultat i tävlingsklasserna
avgörs av hur sommarens skötsel läggs upp.

7 Direkt vid höstterminsstarten kan projektet be-
höva ny näring. Åk runt och hälsa på hos olika
odlare.

8 Pompa och ståt vid skördefesten rekommende-
ras. Lokala tidningen och lokalradion bör informe-
ras.
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Energi i samhället
Vi har nu kommit in på samhällsaspekter på energifrågan.
Vi har delat upp detta i följande underrubriker.

Energiförsörjning
Här kan ni fundera över förutsättningarna för energiproduktion i samhället.
Svårigheterna varierar och här bör finnas underlag för många olika
intressen och infallsvinklar.

Transporter
I detta avsnitt finns övningar och fakta på området energi, transporter och
klimat.
Svårigheterna varierar även här och det bör finnas underlag för många
olika infallsvinklar.

Matproduktion och energi
Kostar maten också energi? Ja, faktiskt, det är t.o.m. en av de största
posterna i samhällets energianvändning.

Förändring
Det var som det var
tills det blev som det blev.
Det blir som det blir
när det är som det är.
Det är som det är
tills det blir som det blir.
Faran är att det blir som det var.

Alf Henriksson
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Användbar och mindre nyttig energi

Olika former av energi är olika nyttiga för oss.
Havets vatten innehåller mycket stora mängder
energi men den kan inte göra lika stor nytta som
elektrisk ström från ett vägguttag. Ingen kan driva en
TV med energin i ljummet havsvatten. Därför är det
viktigt att spara på de nyttigaste formerna av energi.
   Med elektrisk ström kan vi driva en TV men det är
svårt att göra det med en hög björkved. Våra hus kan
vi däremot värma lika väl med ved som med elektrisk
ström. Därför är det smartare om fler värmer husen
med fjärrvärme, eller använder vedbränsle. Då kan vi
använda el-energin till TV-apparater och andra
apparater och maskiner som vi behöver.

Varifrån kommer energin?
Vi människor kan använda oss av energi från olika
källor. Några exempel är ved, bensin, vattenkraft,
kärnkraft.

Energi kan delas upp i förnybar och icke förnybar
energi. Förnybar energi kommer från källor som
ständigt förnyas av naturen. Icke förnybar kallas den
energi som kommer från en resurs som det bara finns
en viss begränsad mängd av.

Exempel på energikällor är vindkraft och kärn-
kraft. Kärnkraftsverken använder uran som bränsle.
Det finns bara en viss mängd uran i lättillgänglig form
i jordskorpan och uran nybildas inte. Det gör kärn-
kraft till en icke förnybar energiform.

Vindkraft bygger på utnyttjande av de vindar som
uppkommer i jordens vädersystem, som drivs av
solen och ständigt förnyas.

Gå igenom tabellerna ovan och markera de
energiformer, som är förnyelsebara med F. Disku-
tera vilka konsekvenser användningen av olika
energiformer kan ha på vår miljö.
Bilda grupper och jämför era listor.
Summera i storgrupp.

Sveriges totala energitillförsel.
... Olja 32,2 %
... Fossilgas (inkl. stadsgas)   1,4 %
... Kol   4,4 %
... Kärnkraft 33,2 %
... Vattenkraft 12,3 %
... Biobränsle/torv/avfall 16,5 %

Så här framställs vår elenergi (inom landet)
... Vattenkraft C:a 50,0 %
... Kärnkraft C:a 44,0 %
... Bioenergi o avfall C:a 5,5 %
... Vindkraft C:a 0,5 %

Källa: Energimyndigheten, (2001)

Energi i samhället – energiförsörjning
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Elanvändning brukar ibland betraktas som ofarligt för
miljön eller t.o.m. som en ”miljö-bra” lösning. Tyvärr
produceras en hel del el på ett miljövidrigt sätt. Hur
elens miljöpåverkan verkligen ser ut, beror självklart
på hur elen produceras.

På Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa
följande sammanfattning av kriterierna för BRA-
MILJÖVAL-el.  (Läs mer på  http://www.snf.se)

   ”El från sol, vind, vatten och biobränsle kan
Bra Miljöval-märkas. Bra Miljöval-märkt el är en
konkret insats för minskad klimatpåverkan och
bevarad biologisk mångfald.
   Elleveranser från vattenkraftverk som är
byggda före 1 januari 1996 kan märkas med
Bra Miljöval. Kraftverk där Bra Miljöval-märkt el
produceras får inte torrlägga fåran fullständigt
utan måste alltid släppa fram en viss mängd
vatten. Elleveranser baserade på vattenkraft
ska kompletteras med el från ytterligare minst
en förnybar energikälla. Företag som levererar
Bra Miljöval-märkt el från vattenkraftverk ska
också avsätta pengar i en fond som används för
att minska skadorna i naturen.
   El från kraftvärmeverk som eldas med bio-
bränsle kan märkas med Bra Miljöval.
Biobränsle ska utvinnas skonsamt och får inte
komma från skyddsvärda skogar. Torv
godkänns inte som biobränsle. För att avfall ska
räknas som biobränsle måste det vara biologiskt
till minst 90 procent. Det får inte innehålla
ämnen som kan skada miljön eller människors
hälsa. Biobränsle får inte härstamma från
genmodifierade organismer och en andel av
bränslet ska komma från FSC-certifierade
skogar. Askan ska tillbaka till skog och mark.
   Även el från vind- och solkraft kan Bra
Miljöval-märkas. Vindkraftverk får inte byggas i
till exempel viktiga fågelsträck eller på yngel-
platser. Företag som levererar Bra Miljöval-
märkt el från sol och vind måste ta fram en rest-
produktplan.”

Skriv en lista med motiv för att gå över till BRA
MILJÖVAL- el!
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Välj ut de tre viktigaste motiven och markera dem
med ”V”.
Bilda grupper och jämför era motiv. Försök hitta
några gemensamma motiv, som ni kan enas om.
Fundera också över vilka invändningar som finns
mot Bra Miljövals-el.
Redovisa i tvärgrupp eller storgrupp.
Om ni anser att det är ”läge” för att byta
elleverantör på skolan eller hemma är det värde-
fullt med en stunds planering för hur man genom-
för detta. Gör en enkel handlingsplan för era
individuella eller gemensamma aktiviteter.

Energi i samhället – energiförsörjning

Miljömärkt el
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Prat om elcertifikat

Energi i samhället – energiförsörjning

Energi och klimat - två sidor av
samma mynt
Det finns många orsaker till den klimatpåverkan, som
alltfler forskare är överens om. Energianvändning är
i princip alltid förknippad med klimatpåverkan.

Därmed kan vi alltid säga att om vi minskar vår
energianvändning så minskar vi vår klimatpåverkan.
Den enskilt största källan kommer från transporter
med fordon, som drivs med fossila bränslen.

Men även elanvändning kan förknippas med
fossila utsläpp. Den marginalel som nyttjas i samhäl-
let kommer ofta från kolkondenskraftverk.

Kan vi minska elanvädningen så är de bra, inte
bara för plånboken, utan också för klimatet.

Vem har störst ansvar för klimatfrågan?
Rangordna följande ansvarstagare. Tänk först
efter om någon annan aktör är viktig. Skriv i så
fäll in på ”annan”. Sätt sedan l för den som har
störst ansvar osv.

Politikerna
Vi medborgare
Alla energileverantörer
Bilindustrin
Annan ................................

Bilda smågrupper och jämför era rangordningar.
Redovisa i storgrupp.

Grön el eller Bra Miljövalsel
För att vi inte skall låta elen får för stor
klimatpåverkan kan vi se till att den ”tillverkas” på ett
sådant sätt att den inte får klimateffekter. Detta
brukar ibland kallas ”grön el” eller ännu mera korrekt
”Bramiljövalsel” (BMV-el). Ju fler elkunder, som är
beredda att betala några öre extra för sådana
ellveranser, desto mindre blir klimateffekten. I
dagsläget är det inte så många privatpersoner som
betalar det lilla extra för miljöelen. Kommuner,
landsting och företag är de vanligaste BMV-
elkunderna.

Elcertifikat
Därför har politikerna i riksdagen bestämt att en
extra avgift skall tas ut på all el som vi konsumenter
köper. Den kallas ”elcertifikatavgift” och kostar
några ören per kWh. Alla de pengar som kommer in
skall användas till att uppmuntra och hjälpfinansiera
produktion av sådan el som inte ger klimatpåverkan.

Avgiften infördes den l maj år 2003 och redan nu
kan man se tidningsnotiser om att det varit mycket
bra för dem som producerar ”Bra-för-klimatet-el”. I
Växjö rapporteras att det kommunala energibolaget
tjänat minst 10 miljoner extra på sina elcertifikat, vilka
man får för att man producerar el genom fliseldning i
den stora kraftvärmeanläggningen, som också svarar
for uppvärmningen för en betydande del av befolk-
ningen i Växjö tätort.

Fyra hörn om elcertifikat
Läs igenom de tre alternativen till ställningstagande.
Kanske du kommer på något eget bra alternativ som
skulle minska elanvändningen och därmed klimat-
påverkan. Skriv i så fall in det som alternativ 4 (eget).

Markera sedan det alternativ, som du anser mest
rätt.

Det är bra att riksdagen (staten) lägger en särskild
skatt på elproduktionen så att den blir klimat-
vänligare.
Det vore bra om kommunerna tog ut en särskild
kommunal avgift för att kunna göra klimat-
vänligare energiproduktion.
Det sätt som ger bäst effekt är kraftiga pris-
höjningar på elen så att alla som slösar på elen får
betala mer.
Eget alternativ ............................

Diskutera en stund i hörnen ni valt
Redovisa därefter för varandra
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Rangordna de tre bästa förslagen.

Att med skatter och priser minska på resor och
transporter.

Att långsiktigt planera för lokalt bärkraftiga sam-
hällen så att vi förebygger resor och transporter.

Utveckla förnyelsebara energikällor som bygger
på sol, vind och vatten.

Smart teknik som minskar elförbrukningen.

Kärnkraft.

Utbilda folket och skapa attityder som motverkar
slöseri.

Eget alternativ ……………………

Bilda små grupper och jämför era förslag.
Diskutera och redovisa i storgrupp.

Hur minskas belastningen på klimatet?

Energi i samhället – energiförsörjning
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Trafiken och växthuseffekten

Resande och transporter står för en betydande andel
av de klimatpåverkande utsläppen i Sverige - ungefär
en tredjedel av de totala utsläppen.

Det allvarligaste är att utsläppen fortfarande ökar
eftersom trafiken fortsätter att växa. Under 1990-
talet har koldioxidut-släppen från trafiken ökat med
ca. 7 %.

Personbilstrafiken står för ca. 2/3 av trafikens
totala utsläpp. Resten fördelas på motorcyklar, flyg,
lastbilar, traktorer och bussar. Framför allt lastbilstra-
fiken har ökat kraftigt de senaste åren. Detta gäller
körsträckan i ännu större grad än diagrammets antal
registrerade fordon.

”Översätt” diagrammet till aktuell elevgrupps nivå.

Fler och fler bilar
Vägtrafiken har ökat kraftigt sedan 1950-talet. Då
fanns det drygt 200 000 bilar i Sverige. Idag är det
tjugo gånger fler. Över fyra miljoner bilar är
registrerade. Sedan 1970-talet har antalet bilar mer
än fördubblats och ökar fortfarande. Idag finns det
nästan en bil per varannan invånare i Sverige.

Energi i samhället – transporter

Personbilar

Lastbilar

Registrerade person- och lastbilar 1923-2001
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Sverige?

I hela världen fanns år 2002 ca.750 miljoner bilar och
ca. 6,3 miljarder människor. Det blir ca. en bil per 9
världsinvånare. Globalt är trenden en kraftig tillväxt
av bilinnehavet. Om hela världen uppnår samma
biltäthet som i Sverige behövs totalt c:a 3 miljarder
bilar, drygt fyra gånger så många som idag (förutsatt
att världsbefolkningen inte växer).

Lista upp minst 5 positiva och 5 negativa föränd-
ringar i det svenska samhället, som vi fått tack vare/
på grund av bilen.
Markera de två som du anser vara mest betydelse-
fulla i varje spalt.
Bilda grupper och jämför era motiv.
Sammanfatta slutligen i storgrupp.

Positiva Negativa

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

Vilken betydelse har ökningen av antalet bilar under de senaste 50 åren haft i

Kan bilinnehavet i världen öka?
I Sverige har vi ungefär en bil per varannan innehavare. Så är det i många länder i väst. I länder som Indien och
Kina har man mycket färre bilar, men antalet ökar  mycket snabbt.

Ringa in den siffra nedan som bäst stämmer med din egen uppfattning.

Bör hela världen ha rätt till samma biltäthet som Sverige har idag - ca.1 bil per varannan
invånare?

Nej, inte en chans Ja, absolut
1 2 3 4 5     6

Ställ dig på en av de utlagda lapparna på golvet. Välj den siffra som du markerat på linjen ovan.
Motivera för varandra vilka argument ni har för att stå på just den siffra ni valt.
Redovisa i storgrupp.

Bilen i backspegeln

Energi i samhället – transporter
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Bilar, koldioxid och andra utsläpp

Varför fixar inte bilens katalysator
bort koldioxid?
All materia består av det vi kallar atomer. De kan
liknas vid små, små kulor. Det finns ungefär 100 olika
sorters atomer. Vanligen sitter de bundna till
varandra i olika kombinationer som vi kallar kemiska
föreningar. Sådana finns det flera miljoner olika
varianter av. De utgör alla de ämnen som utgör
beståndsdelar i naturen men även ämnen som
skapats av människan med vår teknik. Rent vatten är
t.ex. en kemisk förening som består av en syreatom
och två väteatomer. En del kemiska föreningar är
nyttiga och ingår i mediciner, mat och varor som vi
konsumerar. En del är skadliga.

Fordonsbränslen som bensin och diesel är bland-
ningar av ett antal olika kemiska ämnen som är
uppbyggda av kol och väte (i vissa fall även syre-
atomer). När dessa bränslen förbränns i bilens motor
”kopplas” atomerna i bensinen loss från varandra
och kombineras med syreatomer från luften till nya
kemiska föreningar. Dessa strömmar ut genom
avgasröret som avgaser.

Om förbränningen i en motor vore perfekt skulle
det bara bildas koldioxid och vatten. Så sker med det
mesta av bränslet. Tyvärr bildas det också små
mängder av skadliga eller giftiga ämnen då förbrän-
ningen är ofullständig. Koloxid (obs ej koldioxid) och
kolväten kommer från bränsle som inte förbränts

ordentligt. Kväveoxider bildas vid förbränning vid
hög temperatur och högt tryck. Atmosfären (”luf-
ten”) består till 78 procent av kvävgas och 21
procent syrgas. Vid de höga temperaturer som
förekommer i bilmotorns förbränningsrum bildas
kväveoxider genom att kväve och syre, som båda
finns i luften, reagerar med varandra. Katalysatorn

samlar inte upp farliga ämnen utan omvandlar dessa
till ofarliga. En katalysator blir alltså aldrig full, som
ett filter.

Katalysatorn i bensinmotorn
För att ta hand om de oönskade föroreningarna i
avgaserna används sedan 1980-talet ganska
avancerade system som renar avgaserna. En viktig
komponent i dessa system är den så kallade
trevägskatalysatorn. Förutom katalysatorn inne-
håller systemen sensorer och elektronik för att noga
reglera bränslemängden till motorn.

 Det är mycket svårt att ta hand om den blandning
av föroreningar som finns i avgaser. Vissa av
föroreningarna, koloxid och kolväten, ska tillföras
syre och oxideras (förbrännas färdigt) till koldioxid
och vatten. Kväveoxiderna däremot ska reduceras,
det vill säga syret ska ”plockas bort” från kvävet.
Det här kräver helt olika miljöer, men i trevägs-
katalysatorn har man lyckats förena oxiderande
katalysatorverkan med reducerande. För att klara
detta bra måste syreinnehållet i avgaserna stämma
perfekt. Syreinnehållet i avgaserna mäts hela tiden
med en sensor och bränsleluftmängden in till motorn
styrs så att blandningsförhållandet ligger mycket nära
det idealiska.

Katalysatorn ser på utsidan ut ungefär som en
liten ljuddämpare. Inne i katalysatorn finns tusentals
fina kanaler som avgaserna strömmar genom. På
kanalernas yta sitter det katalyserande metaller som
skyndar på reningsreaktionerna utan att de själv
förbrukas.

För att det hela ska fungera måste alltså
avgasernas sammansättning vara rätt och katalysa-
torn ha nått upp till en viss temperatur. När en bil
nyligen har startats, finns det mycket bränslerester i
avgaserna samtidigt som syreinnehållet är för litet.

Energi i samhället – transporter
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MED KATALYSATOR

Då är utsläppen stora och särskilt skadliga för
hälsan och miljön. Beroende på omgivningens tempe-
ratur, katalysatorns placering och en del andra saker
tar det olika lång tid innan katalysatorreningen börjar
fungera. Det rör sig om flera minuter innan katalysa-
torn ”tänder”.

Sammanfattningsvis omvandlar katalysatorn
hälso- och miljöskadlig koloxid, kolväten och
kväveoxider till ”harmlös” koldioxid, vatten och kväv-
gas.

Varför så mycket avgaser?

Naturlagarna säger oss att materia varken kan
förintas eller nyskapas. Hur kommer det sig då
att 60 liter bensin kan ge upphov till c:a 140 kg
koldioxid?

Svaret är att det inte räcker med bensin för att köra
en bil. Motorn måste även ha tillgång till stora
mängder syre och detta tas från luften. Bränslet
förbränns med hjälp av syre och bildar vatten,
koldioxid och små mängder av andra
miljöpåverkande ämnen. I bilden har mängden
sådana ämnen räknats om till koldioxid. På sikt
omvandlas de nämligen till koldioxid i atmosfären.

Ändå mer avgaser
60 liter bensin, som väger ungefär 45 kg ger upphov
till 139 kg koldioxid och 65 kg vatten. Om vi gör
tankeexperimentet att sätta en ballong på avgasröret
visar det sig att det strömmar ut 838 kg avgaser
sammanlagt när bilen förbrukar 60 liter bensin. Vad
är det som tillkommer?

Hur kommer det sig att 60 liter bensin kan ge
upphov till så mycket som 838 kg avgaser?

Värdena gäller för en bil med katalysator under
genomsnittlig körning som innefattar kallstarter och
en del korta körsträckor Trots att bilen har en
katalysator bildas en del miljöpåverkande ämnen. Det
beror på att katalysatorn inte fungerar de första
kilometrarna och att utsläppen blir stora vid kall-
starter.

Äldre bilar utan katalysator har ändå större
utsläpp vid kallstart än nya. Det beror på att den
tidens insprutnings- eller förgasarsystem inte klarade
av att dosera bränslet med någon större noggrannhet.
För att säkerställa att bilen startade överdoseras
bränslet (manuell eller automatisk choke) vilket ger
mycket höga kolväteutsläpp.

De enda sätten att minska påverkan på klimatet är
att förbruka mindre bränsle – och/eller byta bränsle
från fossila (bensin eller diesel) till förnybara (tex.
etanol, biogas, RME mfl).

Energi i samhället – transporter
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Katalysatorer har reducerat utsläppen av hälso- och
miljöskadliga ämnen till en bråkdel av vad de var för
20 år sedan.

Titta på diagrammen i Vägverkets bilder här intill.
De visar hur stora de ekonomiska kostnaderna
bedöms vara för skador på vår hälsa för en bil
från 80- talet (längst till vänster) jämfört med en
bil som klarar EU´s utsläppsnormer för år 1996, år
2000 samt år 2005. I de vänstra staplarna i
stapelparet ser du trafikens hälsokostnader i en
storstad och i de högra se du att landsbygdens
värden är mycket lägre.

Studera nu nästa bild. Här har en stapel lagts till
längst till höger  i varje grupp. Denna stapel visar
hur stora kostnaderna bedöms vara för skador
på klimatet av samma bilar.

Katalysatorn som fixar klimathotet?

2000-06

"Hälsokostnader" för gamla och moderna bilar
(HC+NOx värdering för Stockholm resp. Landsbygd)
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Jämför nu diagrammen och försök dra slutsatser.
o Hur har hälsokostnaderna utvecklats i stor-

stad / på landsbygd de senaste 25 åren?
o Hur har klimatkostnaderna utvecklats under

samma tid?
o Varför tror du att det går långsammare att

minska kostnaderna för klimateffekter?

Gör en ”brainstorm”. Föreslå en egen avslutning
på följande mening:

För att minska klimatkostnaderna från
utsläppen av bilar måste vi ............…..............
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Skriv upp alla era förslag på ett blädderblock eller
ännu hellre på en stor skrivtavla.
Välj ut de fem bästa förslagen genom att alla får
fem poäng att fördela på förslagen, genom att
markera med ”kritstreck”. Man får fördela sina
egna poäng precis som man vill. Alla fem på ett
förslag eller sprida ut dem på flera.



Coola ner jorden    93

………………………………………………………………….....................………………………………

………………………………………………………………….....................………………………………

………………………………………………………………….....................………………………………

………………………………………………………………….....................………………………………

………………………………………………………………….....................………………………………

När blir katalysatorn full med avgasrester?

Ur bilens motor strömmar mängder av miljö- och
hälsostörande avgaser. På sin väg passerar de
katalysatorn och ut ur avgasröret kommer nästan
bara ”harmlösa” gaser. Tack vare katalysatorn
kommer de skadligaste ämnena inte ut i naturen. En
logisk följdfråga är hur mycket skadliga avgaser
katalysatorn kan ta emot. ”När blir katalysatorn
full med skit?”

Detta är naturligtvis en missuppfattning. Frågan
bygger på den felaktiga jämförelsen av en katalysator
med ett filter. En katalysator är inte som ett filter. Det
är inte så en katalysator fungerar.

Försök att förklara med enkla ord, hur en bil-
katalysator fungerar.

Harmlös koldioxid?
I faktaavsnittet ovan sägs att det bildas för-
hållandevis ”harmlös” koldioxid. Koldioxid är inte
giftig, men varför står det ”harmlös” och inte
”ofarlig” koldioxid?

Som bekant ger koldioxiden upphov till klimat-
förändringar. Fundera på om ”harmlös” är rätt ord i
detta sammanhang.

Formulera ett bättre ord eller en mening, som
beskriver koldioxidens miljöpåverkan?
.....……………………………………………
.....……………………………………………
.....……………………………………………
.....……………………………………………

Redovisa genom att skriva upp alla era förslag på en
skrivtavla eller ett blädderblock.
Diskutera koldioxidens roll som miljöpåverkande gas
i förhållande till andra gaser som släpps ut från våra
fordon.

Energi i samhället – transporter
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När löser vi bilarnas miljöproblem?

Energi i samhället – transporter

Från 14 miljöhot till 15 miljömål
Vår riksdag har sammanfattat miljöuppdraget  i vårt land till en ny strategi - 15 nationella miljökvalitetsmål. Hur
påverkar vi dessa 15 miljömål vid vanlig ”bensinbilkörning”. Vilka miljöproblem kan vi ”lösa” med dagens
miljöbästa bilar?

1. Frisk luft - utsläpp av kväveoxider (luftens
syre och kväve som vid förbränningen
regarerar med varandra) ger miljöpåverkan
på minst tre olika sätt.

a. Försurning - se nedan
b. Övergödning - se nedan
c. Marknära skadligt ozon bildas och dessutom

utsläpp av ...
* cancerogena ämnen
* organiska lösningsmedel (VOC) partiklar
2. Grundvatten av god kvalitet - ingen direkt

påverkan.
3. Levande sjöar och vattendrag - ingen direkt

påverkan.
4. Myllrande våtmarker - ingen direkt påver-

kan.
5. Hav i balans och levande kust och skärgård -

ingen direkt påverkan, men övergödningen
(nedan) ger störningar.

6. Ingen övergödning - bilavgasernas kväve-
oxider bildar stora mängder gödande luftbu-
ret nedfall.

7. Bara naturlig försurning - bilavgasernas
kväveoxider bildar mängder av försurande
nedfall.

8. Levande skogar - föroreningar från bilavga-
serna ger nedsatt produktionsförmåga i
skogsbruket.

9. Ett rikt odlingslandskap - även jordbruket
får minskad avkastning pga diverse luftföro-
reningar.

10. Storslagen fjällmiljö - ingen påverkan.
11. God bebyggd miljö - ingen påverkan.
12. Giftfri miljö - ingen direkt påverkan pga

förbränningsmotorer, men koppar från tex
bromsklossar och bromsband ger miljöstör-
ningar.

13. Säker strålmiljö - ingen påverkan.
14. Skyddande ozonskikt - ingen påverkan från

förbränningsprocesser, men ofta från klimat-
anläggningar i äldre bilar.

15. Begränsad klimatpåverkan – från alla fossila
bränslen ges stora påfyllnader av ”svart”
koldioxid.

Hur miljövänliga är egentligen miljöbilar med etanol, rapsolja (RME),
biogas, vätgas eller el?

Försök analysera hur de 15 miljömålen påverkas om vi istället använder dessa ”miljöbränslen”.
Bilda grupper som tar ansvar för ”var sitt bränsle”.
Försök resonera er fram till något/några miljömål som påverkas positivt av det valda ”miljöbränslet”

Etanolbil stöder följande miljömål ...
1.........................................................................
2.........................................................................
3.........................................................................

RME-bil stöder följande miljömål ...
1.........................................................................
2.........................................................................
3.........................................................................

Biogasbil stöder följande miljömål ...
1.........................................................................
2.........................................................................
3.........................................................................

Vätgas-bil stöder följande miljömål ...
1.........................................................................
2.........................................................................
3.........................................................................

El-bil stöder följande miljömål ...
1.........................................................................
2.........................................................................
3.........................................................................

Jämför era bedömningar.
Redovisa för varandra.
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Markera med ”L” i listan nedan de åtgärder som
du tycker är lätta att genomföra.

Markera sedan med ”Ö” de som är önskvärda att
göra.

Välj ut de två (sätt +) som du tror fungerar bäst  i
din familj.

Bilda sedan grupper och jämför era bedömningar.

Redovisa i storgrupp.

… Installera motorvärmare i bilen. Med
motorvärmare kan vi minska
utsläppen av skadliga ämnen och
minska bränsleförbrukningen.
Därmed minskar också
koldioxidutsläppen.

… Undvik korta körsträckor. Gå, cykla,
eller åk kollektivt om du ska åka
kortare sträcka än fem km. Det är då
bilen fungerar sämst och släpper ut
mest koldioxid.

… Kör miljöekonomiskt och åk
kollektivt eller cykla när det passar
dina behov. Du har flera olika
alternativ för att förflytta dig – alla
har sina för- och nackdelar.

Mindre Miljöpåverkan

… Planera dina resor så blir de totala
körsträckorna kortare. Fundera
innan du kör iväg.

… Byt till en bil som förbrukar mindre
bränsle.

… Sälj bilen och åk taxi för pengarna
när du verkligen behöver åka bil.

… Köp en bil som går på förnybart
bränsle.

… Lär dig köra sparsamt i en Sparsam
körning-kurs. Du bör kunna minska
bränsleförbrukningen och därmed
även utsläppen av koldioxid med
minst 10-15 %.

Energi i samhället – transporter
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Alla resor kräver energi, oavsett resesätt.
För att färdas en viss sträcka med samma fordon

behövs samma mängd energi, oavsett bränsle.
Används fossila bränslen som bensin, diesel eller

flygfotogen, så uppstår fossil koldioxid vid förbrän-
ningen. Man kan ofta se jämförelser mellan olika
resors miljöbelastning genom att man beräknat hur
stora utsläppen av fossil koldioxid blir per person som
färdas. Mängden utsläppt koldioxid per person beror
på resans längd och antal personer som färdas
tillsammans, men också på färdsättet, fordonets
bränsle-förbrukning, samt på vilket bränsle som
används. Se tex SJs och Luftfartsverkets miljö-
beräkningar på deras hemsidor. www.sj.se och
www.lfv.se (sök på ordet miljö)

Olika bränslen

Ibland träffar man på värden där det framgår att
även bränslen som har tillverkats av förnybara
råvaror kan medföra utsläpp av fossil koldioxid. Det
beror på att man räknar med de utsläpp som
uppkommer i samband med produktionen av bränslet.

Självklart skulle man kunna minska detta – genom
att i hela produktionen övergå till förnybara energi-
källor och transportsätt.

Energi i samhället – transporter
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Markera med F i tabellens mittkolumn de fordons-
bränslen, som tillverkas av förnybara råvaror.

Ta reda på hur mycket bränsle några olika bil-
modeller förbrukar per 100 km och hur mycket
koldioxid de släpper ut på den sträckan.
På www.konsumentverket.se kan du under län-
ken ”Bilar” ladda hem broschyren ”Bilar, bränsle-
förbrukning och vår miljö”.

Vad finns det för fordon som redan idag kan
använda alternativa bränslen? Skriv ner minst tre
olika modeller ni hittar. På www.miljofordon.org
kan du hitta mer information om olika bränslen
och fordon.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Fundera över vilka fördelar och nackdelar de olika
bränslena kan ha. Skriv ned era förslag i
högerolumnen.

Dessa fordon kan köra på alternativa bränslen:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Idag dominerar fordon som körs på fossila bräns-
len kraftigt. Hur kan vi motivera fler att välja
fordon som drivs med alternativa bränslen?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Summera i storgrupp.

Arbeta med nedanstående uppgift i grupper om tre eller fyra.

Förnyelsebara bränslen

Bränsle: Tillverkas av För- och nackdelar?

Energi i samhället – transporter

Bensin

Diesel

Etanol

RME, rapsmetylester

Biogas

Fossilgas (Naturgas)

Vätgas

DME

Metanol

förnybara råvaror?



Coola ner jorden    98

Bilsalong 2025

Hur tror du att vi kommer att resa år 2025?
Vilka färdmedel kommer vi att använda?
Vilka energikällor är vanliga i transportsamhället?
Vilka energikällor tror du användas i morgon-
dagens bilar?
Räcker oljan fortfarande?

Lycklig Lottovinnare
”Det är 2025 och du har just vunnit
200.000 kr på Lotto och dessutom fått
ett ganska skapligt och välbetalt jobb.
Du har bestämt dig för att köpa bil och
satsa på nått nytt och fräscht. Du åker
därför till en stor internationell bilut-
ställning för att se på nyheter. Bensin-
priset pendlar runt 25 kr litern, medan
de s.k. gröna bränslena ligger på 12-18
kr/liter (motsvarande för gasformiga).
De senare räcker något mindre, men
milkostnaden är ändå 10-20 % lägre.”

Vad tror du att du tar mest hänsyn till vid en
ev bilaffär?

Rangordna – sätt 1 för det du tror du värderar
högst osv.

Prestanda (toppfart, acceleration )

Bränslesort

Bränsleförbrukning (mängd/mil)

Utseende

Säkerhet

Pris

Miljöbelastning (avgasutsläpp)

Annat  ....………………………
Bilda grupper och jämför era rangordningar.
Redovisa i storgrupp.

En gång till
Fundera på om du skulle välja annorlunda om du i
alla städer och tätorter fick gratis parkering och lägre
trängselavgifter om du använder en bil som går på
förnybara bränslen.

Några källor med bakgrundsfakta till
uppgiften finns på:
- www.miljofordon.org Miljöfordon Göteborg,

webbtjänst - en levande informationskälla som
ger överblick och aktuella fakta kring lättare
miljöfordon

- www.evworld.com EV-World, amerikansk hem-
sida om el-, hybrid- och vätgasfordon.

Energi i samhället – transporter
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Har bilen kommit för att stanna? Ja, självklart måste
vi ha bilen i vårt samhälle. Men de miljöproblem som
bilen åstadkommer måste vi åtgärda. Alla bilan-
vändare berörs på ett eller annat sätt. Olika lösningar
kräver olika strategier. Vad tycker du?

Ringa in de siffror som bäst motsvarar din
uppfattning i följande påståenden.
1= Nej absolut inte, 6 = Ja, definitivt  Mellan dessa
ytterligheter finns utrymme för mellanliggande
uppfattningar.

Bilen och miljöpåverkan

Bättre katalysatorer löser bilarnas miljöproblem.

1 2 3 4 5 6

Endast kollektivtrafik är hållbart i längden.

1 2 3 4 5 6

När vi bytt till förnyelsebara bränslen kan vi köra bil med gott samvete.

1 2 3 4 5 6

Bli miljöaktivist, byt till en modern bil!

1 2 3 4 5 6

Bilar är för resurskrävande för att platsa i ett uthålligt samhälle.

1 2 3 4 5 6

Den tekniska utvecklingen kommer att lösa bilarnas miljöproblem.

1 2 3 4 5 6

Lägg ut lappar markerade med samma siffror
som ovan 1-6, en siffra per lapp.
Gå igenom ett påstående i taget och ställ er på de
siffror som ni själva markerat för respektive
påståenden. Berätta för de andra i gruppen hur du
tänkte.
Lyssna på argumenten från de grupper som står
på övriga siffror.

Energi i samhället – transporter
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Det är inte självklart att köpa bil överhuvudtaget. Det
finns många goda argument - både för och emot. Inte
bara miljöskälen väger tungt. Även privatekonomin
kan göra det tveksamt att vara bilägare. En privatägd
bil kostar sällan mindre än 20 – 25 000 kronor per år
(skattade pengar), oftast kostar den mera.

Ni kan tex göra många andra trevliga resor i
familjen för de pengar man sparar in på ”livets
sämsta kapitalinvestering”, som man ibland med viss
sanning kallar bilköpet.

Att köpa eller inte köpa – det är frågan

För bilköp Mot bilköp

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

____________________________ _______________________________

Beskriv tre roliga och meningsfulla sätt att använda pengar till istället för att köpa bil.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Berätta för  hela gruppen.

Man kan unna sig att arbeta mindre, man kan göra
fler resor (kollektivt) till släkt och vänner, man kan gå
mer på teater etc.

Skriv ner 5 argument för och 5 mot bilköp i listan
nedan.
Markera de två viktigaste motiven för respektive
mot.
Bilda grupper och jämför era argument.
Samma resonemang kan göras för moped - eller
är det möjligen några skillnader. Diskutera även
denna frågan en stund.

Energi i samhället – transporter
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”Klimatdeckaruppdrag” – vi letar klimatledtrådar hemma.
1 Uppvärmning – kryssa för minst en och skriv mängd
Hur mycket energi går det åt för ett år ungefär? Ange m3 eller kWh (ev. MWh). Flera alternativ kan vara
kombinerade. Man kan t.ex. ha vedpanna med elpatron, som håller varmt när man är bortrest.

Vi värmer upp vårt hus / lägenhet med: Det går åt ungerfär så här mycket:

Olja …………………

El (även elpumpar) …………………

Ved …………………

Pellets …………………

Annat   …………… …………………

2 Hushållsel (belysning, maskiner, datorer etc) kan köpas på två olika sätt – sätt kryss för ert
inköp och mängd

Vanlig el ……………………….

BRA MILJÖVAL - el ……………………….
(kostar ibland/oftast lite mera, men har nästan ingen klimatpåverkan).

3 Resor till jobbet/skolan – kryssa för det vanligaste alternativet för de i familjen som är aktuella

- vuxen 1:  bil   buss  tåg  cykel  till fots   samåkning

- vuxen 2:  bil   buss  tåg  cykel  till fots   samåkning

- du själv  bil   buss  tåg  cykel  till fots   samåkning

4 Ungefär hur många mil rullar familjens bil(ar) sammanlagt – om ni har någon?

1 Vi kör sammanlagt ungefär ……. .mil/år. Bränsleförbrukning är ungefär ……… l/mil

2 På ett helt år går det åt ungefär ……….. liter bränsle för familjens arbetsresor.

3 På ett helt år går det åt ungefär ……….. liter bränsle för mina ”skolresor”.

Fjärr-/Närvärme …………………

Jordvärme (el) …………………

Bergvärme (el) …………………

Luftvärme (el) …………………

Solfångare …………………

Hemläxa I med familjen - ”kolla läget”

Energi i samhället – energi i hemmet

Det bästa sättet att påverka andra är att vara ett gott
föredöme - eller att vara en god föregångare.
Det visste redan indianer som hade följande talesätt.

”Där ingen har gått finns ingen väg.
Där några börjar gå uppstår en stig.
Fler väljer stigen som blir en väg.”
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Vi minskar våra energibehov hemma
(Denna blankett kan användas om skolan/klassen genomför ett energi-/klimatprojekt)

I tabellen nedan ber vi dig att tillsammans med familjen beräkna vilka minskningar, som är möjliga att göra för
uppvärmning, hushållsel och resor under ett år.

Ange m3 för olja, pellets, ved, liter för diesel eller bensin eller kWh för el eller fjärrvärme

Antal familjemedlemmar: ……. st        Boendeform:   Villa   Lägenhet

Skola: ……………………………………………………………………

Klassbeteckning: …….…………………………………

1 Uppvärmning – skriv den mängd som vi kan minska – jfr förra sidans inventering
Hur mycket kan vi i familjen minska energianvändningen med under ett år ungefär?

   Minskning     Minskning
Fjärr-/Närvärme
Jordvärme (el) …………………
Bergvärme (el) …………………
Luftvärme (el) …………………
Solfångare (ingen driftskostnad)

2 Hushållselen

Nuläge Minskning
 Vanlig el ………………………. ……………………….
  BRA MILJÖVAL - el ………………………. ……………………….

3 Familjens resor till jobbet/skolan
Minskning

- vuxen 1  bil  buss …………………
- vuxen 2  bil  buss …………………
- du själv  bil  buss …………………
- syskon  bil  buss …………………

4 Andra områden där vi kan minska vår klimatpåverkan av fossil
koldioxid (tex semesterresor)
Område Vår minskning (mängd)
……………………. ……………………….
……………………. ……………………….
……………………. ……………………….

Räkna samman era minskningar - använd räknebilagan (lathunden) på
sidan 105.

Hemläxa II med familjen - utmaningen

Olja …………………
El …………………
Ved …………………
Pellets …………………
Annat …………………

Energi i samhället – energi i hemmet
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Hemmets miljöledningssystem

Energi i samhället – energi i hemmet

Näringslivet inför miljöledningssystem för att på ett systematiskt sätt minska sin miljöpåverkan. De erfarenheter
som man fått är att man tjänar pengar när man minskar sin miljöpåverkan. De områden som dels minskar
miljöpåverkan dels innebär kostnadsbesparingar är energianvändning, avfallshantering och kemikaliesanering.
Sannolikt kan vi i hemmen göra liknande vinster med ganska enkla åtgärder. Kanske t.ex. ett systematiskt
källsorterande kan medföra minskat behov av soptömning = lägre avgift = ren förtjänst.

Första steget innebär en kartläggning av ovannämnda faktorer, därefter görs ett åtgärdsprogram för att
minska miljöpåverkan. Slutligen ”sjösätter” man sin plan - efter att alla berörda blivit delaktiga i åtgärderna.
Efter en tid görs en uppföljning för att se hur man lyckats.

Miljöutredning
Börja med att lista de produkter eller områden som ingår i miljöutredningen

Familjens energianvändning (transporter, uppvärmning och hushållsel)
Transporter
-  Bil
- Buss/tåg
-  Flyg
Uppvärmning
Hushållsel

Familjens sopsortering
Räkna upp vilka avfall som nu läggs i soptunnan och som kan sorteras för återvinning. Försök beräkna var det
går att minska och med hur mycket.

Familjens restavfall
Är det möjligt att minska på soptömningsintervallet för det som blir över = färre tömningar per år?

Åtgärdsprogram
Vi bestämmer i familjen vilka förbättringar som vi skall pröva på att genomföra. Sätt upp mål för en eller flera av
följande:
Transporter: Minskning av ............................................................................... med ........................
Uppvärmning Minskning av ............................................................................... med ........................
Hushållsel Minskning av ............................................................................... med ........................
Kemikalier Minskning av ............................................................................... med ........................
Sopsortering Minskning av ............................................................................... med ........................

Uppföljning
Här kollar vi hur det gick. Gjorde vi några besparingar? Kunde vi minska på soptömningen?
Transporter: Minskning gjord med  ..................................................................................................
Uppvärmning Minskning gjord med  ..................................................................................................
Hushållsel Minskning gjord med  ..................................................................................................
Kemikalier Minskning gjord med  ..................................................................................................
Sopsortering Minskning gjord med  ..................................................................................................

Besparing
Försök uppskatta hur stor er besparing blivit.
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I Uppvärmning
Hur mycket energi används under ett år? (Ange i m3 eller kWh (ev. MWh)
Tips: Fråga skolans fastighetsansvarige om hur skolan värms upp och hur mycket energi som används per år.
Kolla med kommunens energirådgivare om hur mycket energi olika bränslen i kommunen innehåller.

Kryssa för minst ett alternativ och skriv mängd på den prickade raden.

Fjärr-/Närvärme …………………

Jordvärme (el) …………………

Bergvärme (el) …………………

Luftvärme (el) …………………

Solfångare (ingen driftskostnad)

II Förbrukningsel (belysning, maskiner, datorer etc)
- kan köpas på två olika sätt – sätt kryss för vad skolan köper in och skriv mängd per år.

Vanlig el ……………………….

BRA MILJÖVAL - el ……………………….
(kostar ibland/oftast lite mera, men har nästan ingen klimatpåverkan).

III Transporter
a. Hur åker eleverna till skolan?

Gör statistik för hela klassen – eller ännu bättre för alla klasser på hela skolan. Redovisa i %.  Gör en
enkät med exempelvis följande alternativ.

           .....% bil      ..... % buss    ..... % tåg      .....% cykel       .....% till fots     .....% samåkning

b. Hur åker personalen till jobbet/skolan?
Kryssa för det två vanligaste alternativet (fråga minst 10 vuxna på skolan).

  bil  buss  tåg cykel  till fots    samåkning

Nu kommer själva utmaningen:
Kom med förslag till minskningar av energiförbrukning på er skola (glöm inte bort transport-energi-
användningen).
Bilda smågrupper.
Enas i gruppen om de två bästa förslagen.
Redovisa i storgrupp.
Välj ut klassens/gruppens tre bästa förslag och formulera en handlingsplan för att genomföra dessa
minskningar.
Genomför handlingsplanen och sammanställ resultatet.

En klimatutmaning på skolan

Olja …………………

El …………………

Ved …………………

     Annat …………………

Energi i samhället – energi i skolan
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Tumregel 1

1 kWh – 1 kg CO2

Används för elanvändning
Om familjen har BRA MILJÖVAL - el är
klimatpåverkan = 0 kg CO2 / kWh. Annars motsvaras
1 kWh av 1 kg CO2 (beräknat som marginalpå-
verkan). Om man sparar in 1 kWh el så minskar man
alltså sin klimatpåverkan med 1 kg CO2.
Tips: Kolla familjens el- och energiräkning. Har ni
eluppvärmning så är elen för uppvärmning och
”hushållselen” för belysning mm. ihopräknade.

Tumregel 2

1 liter olja – 2,5 kg CO2

Används för oljeanvändning
Används vid beräkningar av uppvärmning och för
varmvatten. Då gäller 2,5 kg CO2/ l olja.

Tumregel 3

1 liter bensin/diesel – 2,5 kg CO2.
Används för bilresor
Används vid beräkningar av utsläppen från
bilresorna. Då gäller 2,5 kg CO2/l insparat fossilt
bränsle (samma avrundning som ovan).

Tumregel 4

1 grad C sparar 5 %. Används för
uppvärmning
1 grads temperatursänkning sparar 5 % energi.

Hur mycket fossil koldioxid blir det från olika
bränslen och energislag? För enkelhetens skull
använder vi i detta material fyra Tumregler när vi gör
beräkningar på klimatpåverkan. För mera exakta
beräkningar kan lathunden till höger användas.
(Uppgifter  kommer från IVL och Green Index)

Mängd CO2
(ton CO2/m3)

Mängd CO2
(ton CO2/ton)

Lathund, exaktare CO2-- beräkningar

Vindkraft
Kärnkraft
Vattenkraft
Värmekraft
(Kraftvärme-Fjärrvärme mix)
El (Svensk Elmix)

Utsläpp av fossil CO2
(g CO2/KWh)Energityp

Lathund för beräkningar av klimatvinster

2,48
2,75
2,7
3
--
0,002

0,0013
--
--
0

Bensin
Diesel
Eldningsolja1
Eldningsolja 5
Kol
Fossilgas
(kallas naturgas)
Stadsgas
Gasol
Avfall
Biobränslen

--
3,2
3,2
3,1
2,4
2,9

2,2
3
0,25
0

0,061
0,072
0,068
300

37

Energi i samhället – energi i skolan
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Undersök hur människor i Sverige reser. Du kan använda statistik från SIKA för uppgiften. SIKA (Statens
Institut för kommunikationsanalys) sammanställer årligen statistik om resandet i Sverige. Informationen hittas på
www.sika-institute.se under ”årsbok och rapporter”.

Här följer några frågeställningar som du kan söka svar på:

Reser olika grupper i samhället lika mycket?
Hur reser olika grupper? (med vilka transportslag?)
Beror det på hur mycket man tjänar om man reser mycket eller lite?
Reser män och kvinnor lika mycket?
Är det någon skillnad mellan unga och äldres resvanor? I så fall varför?
Försök också att skriva ner några egna frågor som ni tycker är intressanta. Sök sedan svaren på dessa.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Hur reser vi - vad säger statistiken?

Följande övning kan göras när alla eller flertalet varit inne på hemsidan och ”forskat”.

Fullfölj följande oavslutade meningar.
Bilda grupper och jämför era meningar. Se till att alla kommer till tals.
Berätta för kalssen om några ”aha-upplevelser” från er undersökning.

De två grupper, som reser mest är ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

De två grupper, som reser minst är ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Skillnaden mellan mäns och kvinnors resande kan kort sammanfattas så här:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Energi i samhället – energi i skolan
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Denna övning tar ganska lång tid då den har flera
olika moment, vilka givetvis kan brytas ut och göras i
delar.

Övningarna är inspirerade av ett liknande, men
mer omfattande upplägg, som lanserats av Natur-
vårdsveket för några å sedan. Detta mer om-
fattande rollspel finns att köpa på Naturvårdsverkets
internetbokhandel. Se mera information under
www.naturvardsverket.se/bokhandeln (sök via fri-
textrutan längst upp – skriv in rollspel).

Klimatet är i olag
Över hela jorden pågår en intensiv debatt om vårt
klimat. Uppfattningarna är många, men de flesta
länder och forskare är också överens om mycket.
Halten av koldioxid i atmosfären har ökat med c:a 30
% under 1900- talet.
Mer koldioxid ger en förstärkt växthuseffekt.
Klimatet på jorden har förändrats märkbart. Jordens
medeltemperatur har stigit med 0,6 grader. Havsytan
har stigit med 10 – 20 cm. Onormala vädersituationer
med svåra stormar, översvämningar och torka har
blivit vanligare. Vädersystemen är i olag.

Det finns dock inga helt säkra bevis för att det är
växthusgaser från mänsklig verksamhet som är den
enda orsaken. Flera hundra av världens ledande
klimatforskare från mer än hundra länder inom FN´s
klimatpanel (IPCC) tycker sig dock se allt starkare
tecken på att så är fallet. Så här säger IPCC i sin
senaste rapport: ”Det finns nya och starkare bevis
för att de flesta av de observerade temperatur-
höjningarna under de senaste 50 åren kan tillskrivas
mänskliga aktiviteter.”

Kyotokrock

Ett farligt experiment
Genom att släppa ut växthusgaser* (främst koldioxid)
utsätter vi vårt klimat för ett farligt experiment. Vi vet
inte vilka konsekvenserna kommer att bli. FN´s
klimatpanel bedömer att jordens medeltemperatur
kommer att öka med mellan 1,4 och 5,8 grader inom
de närmaste hundra åren. Att osäkerheten är så stor
beror delvis på att klimatet är ett komplicerat system,
som kan vara svårt att förutsäga. Den största
osäkerheten utgörs dock av att vi inte vet hur
världens länder kommer att bete sig politiskt. Hur
kommer energianvändningen att utvecklas i olika
länder? IPCC försöker att beskriva olika
utvecklingsalternativ (scenarier) utifrån olika
förutsättningar. Den senaste rapporten kan du läsa på
www.ipcc.ch

För att vi i Sverige inte skall medverka till att
äventyra jordens klimat måste vi halvera våra utsläpp
av koldioxid och på lite längre sikt minska dem med
ännu mycket mera. Riksdagens mål är att minska
med 4 % till 2010 och med 50 % till 2050. SNF vill gå
ännu längre och har målet 15 % till 2010 och 75 % till
2050. Behovet att minska utsläppen så mycket gäller
i första hand jordens industriländer. I de fattiga
länderna i tredje världen är utsläppen vanligen redan
små räknat per person, och rimligen måste det finnas
utrymme för dem att öka sina utsläpp något.

* Växthusgaser: Samlingsnamn på en grupp gaser som
påverkar och förstärker växthuseffekten och som
omfattas av klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.
Gaserna är: koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas),
fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och
svavelhexafluorid (SF6).

Det globala greppet
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Rio de Janeiro
Vid FN´s toppmöte i Rio de Janeiro 1992 enades
världens länder om att förhindra att ”mänsklig
verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt
sätt”. Bristen på full vetenskaplig kunskap får inte
förhindra att åtgärder vidtas i förebyggande syfte.
Alla länder har ett ansvar, men industriländerna med
störst utsläpp måste gå före och minska sin
klimatpåverkan. I ramkonventionen från Riomötet
uppmanades de att till år 2000 minska sina utsläpp till
1990 års nivå.

Kyotoavtalet = Kyotoprotokollet*

Under de senare tio åren har ansträngningar pågått
för att nå en bindande internationell överenskom-
melse på klimatområdet. Vid ett klimatmöte i Kyoto
1997 kom man överens om att industriländerna till att
börja med skulle minska sina utsläpp med drygt 5 % .
Hur det skulle gå till var det dock svårt att klara ut.
Man talade också om att länder som hade minskat
sina utsläpp skulle kunna sälja ”resultatet” till andra
länder som skulle kunna tillgodoräkna sig dem som
om de själva hade minskat sina utsläpp. Det kallas
handel med utsläppsrätter. En del länder ville att man
skulle kunna tillgodoräkna sig investeringar i andra
länder som minskade deras utsläpp av koldioxid
(”Joint implementation” och ”Clean Development
Mechanisms”). Länder med mycket skog, inklusive
Sverige, ville räkna bort den koldioxid som skogen tar
upp från atmosfären från det egna landets utsläpp
(kolsänkor).

Ratificering av Kyotoavtalet dröjer
Flera av länderna som godkänt Kyotoavtalet började
opponera sig när man skulle lagfästa beslutet i
respektive länder (ratificera). Vid de fortsatta
förhandlingarna fick de igenom många av sina
önskemål (prutningar) vilket har resulterat i att
minskningen kanske slutar vid hälften av den
ursprungliga målsättningen. Jämfört med vad som
hade skett om ingenting hade gjorts och utsläppen
hade fått fortsätta att öka okontrollerat blir
besparingen kanske så mycket som 10 %. De flesta
är dock överens om att resultatet är otillräckligt men
att det ändå är ett första symboliskt försök att nå en
internationell överenskommelse. USA, Australien
och Kanada hoppade av då de var rädda för att
resultatet av överenskommelsen skulle hota den
amerikanska välfärden och hoppas istället på frivilli-
ga åtaganden från industrin.

*Ett protokoll (eller handlingsplan) som antogs vid det
tredje internationella mötet om klimatkonventionen.
Protokollet specificerar mål för begränsning av utsläpp
fram till perioden 2008-2012. Totalt är målet ca. 5 %
minskade utsläpp jämfört med 1990 års nivåer för de
industriländer som undertecknat protokollet. Protokollet
antogs i den japanska staden Kyoto och har därför kallats
just Kyotoprotokollet.
Läs mer på Naturvårdsverkets www.naturvardsverket.se
eller Miljödepartementets hemsidor tex  ....
ww.miljo.regeringen.se/M-dep_fragor/klimatfragor/
index_klimat.htm

Det globala greppet
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Störst ansvar för hotet mot klimatet?

Läs igenom alternativen. Anser du att det finns ytterligare någon som är ansvarig så skriver du in det på rad
5 - Eget val. Rangordna sedan alternativen från 1-5.  Sätt 1 för det som du tycker är mest rätt osv.

Tillverkningsindustrin

Ländernas regeringar

FN´s generalförsamling

Alla människor var för sig

Eget val: .............................................

Bilda smågrupper.
Jämför hur ni tänkt och rangordnat.
Skriv ned några argument som ni kan enas om, varför ni tycker att den ni (eller de flesta i gruppen) har
markerat med ”1” har störst ansvar.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Diskutera och redovisa i storgrupp.

Det globala greppet



Coola ner jorden    110

Klimatkackel – rollspel och
värderingsövning
Tänk dig att följande personer med olika
uppfattningar träffas på ett stort internationellt
klimatmöte för att diskutera klimatfrågan. Deras roll
och uppfattning beskrivs med några korta rader.

Läs igenom ”rollerna” så att du kan ”hoppa in i
förhandlingar med dem”.

William Schnell, ekonom
Jordens klimat har alltid förändrats och
klimatsystemen är så komplicerade att vi har svårt att
förstå vad som händer. Det finns inga bevis för att det
är människan som har orsakat dagens förändringar.
Vi kan inte byta ut våra bilar, alla pannor för att värma
våra hus och våra industrier för att några gissar att vi
har bidragit till att klimatet förändrats. Varför ta dessa
gigantiska kostnader utan att veta att det är
nödvändigt? Gissningarna kan vara felaktiga. Kanske
är det solens strålning som varierar. Vi måste vara
rädda om dagens höga levnadsstandard

Glenn Abul, direktör för ett energiföretag
Frågan är inte hur mycket det kostar att ställa om
våra samhällen från fossil energi till långsiktigt
hållbara energisystem. Frågan är vem som kommer
att kamma hem de enorma vinster som detta kan ge.
Miljötänkandet växer som en våg ur havet. De
smarta företagen lär sig att surfa på vågen. De andra
företagen dränks. Att ställa om dagens samhälle till
ett fossilfritt samhälle är en gigantisk chans för
företagen att få större vinster, växa och anställa fler.

Winnie Sadela, miljörörelsen
Eftersom det finns tecken som tyder på att vi skadar
vårt klimat måste vi vidta åtgärder redan nu. Det är
dumt att chansa. Tänk om klimatet försämras och vi
får problem som vi inte kan gissa oss till ännu. Ju
längre vi väntar desto dyrare blir det. Vi, som släpper
ut mest, måste också minska mest. Vi har råd att ta
ett större ansvar än fattiga länder.

Anija Biloba, utrikesminister i ett
industriland
Mer koldioxid är lika skadligt för klimatet oavsett om
den släpps ut i Sverige, Amerika eller i Afrika. I vårt
land har vi moderna industrier och överhuvudtaget en
modern energisnål teknik. Om vi satsar våra pengar i
Afrika så gör de större nytta. Satsa pengarna på att
byta ut deras stinkande ångmaskiner till modern
energisnål teknik. Dessutom kan vi plantera skogar i
Afrika som tar bort koldioxid ur vår gemensamma
atmosfär. Varför är det bara rika länder som skall
minska koldioxidutsläppen? Ansvaret borde vara lika
stort för alla människor oavsett om man bor i USA,
Kina eller i Sverige.

Watchmen Jofata, Kenya
Låt FN bestämma hur mycket varje land får släppa ut
så det blir rättvist. Den som sparar kan sälja av sina
utsläppsrättigheter. Den som inget gör måste då
betala för sig. Låt marknadskrafterna bestämma så
gör pengarna mest nytta.

Lulu Honu, president i ett litet örike
Världshaven kan stiga med mer än en meter. Våra
jordbruksmarker som ligger vid kusterna dränks. På
sikt hotas hela vårt land av att dränkas. Får stora,
rika, mäktiga industriländer dränka andra folk? Alla
har lika värde och därför måste alla länder få
fortsätta att finnas. Vi kräver att väst minskar mest!

Alexiji Dubrikov, dumarepresentant i
Ryssland
Koldioxidutsläppen måste minska men det är orättvist
att bara titta på våra utsläpp. De stora skogarna i vårt
land tar upp massor av koldioxid så därför borde inte
vi behöva minska lika mycket. Dessutom är det
bättre att vi planterar mer skog än att vi lägger ner
industrier och riskerar vår levnadsstandard. Vi har
dessutom redan sänkt våra utsläpp radikalt sedan
1990.

Det globala greppet
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Klimatmötet – 4-hörnövning
Tänk dig att du skall vara med om ett klimatmöte med
ovanstående förhandlare.

Förutsättningen är att till 2050 minska de totala
klimatutsläppen med 50 %.
Rollerna ovan fördelas (lottas ut) i klassen – flera
deltagare i varje roll.
Förhandlingen gäller hur man skall lösa klimat-
frågan långsiktigt.
Vilket av följande förslag röstar ni på? ”Varje
rollgrupp” enas om sitt val av följande fyra
alternativ.

1 - Lika utsläpp för alla.
Varje människa får släppa ut en viss mängd klimat-
gaser. Alla får släppa ut lika mycket oavsett var man
bor.

Det globala greppet

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

3 - Lika besparingskrav för alla.
Alla länder skall sänka användningen med ett lika
stort procenttal. (Ex. 50 % för alla.)

4 - Värst minskar mest.
I- länderna skall sänka användningen med 80 % och
u- länderna får öka sin användning med 20 %.

Samlas i det hörn som gruppen enats om.
Jämför era tankar och motiveringar gruppvis (ev i
flera hörn).
Diskutera i storgrupp.

Bli klimatförhandlare
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Som ofta sker i förhandlingar hamnar man i en
argumentationsfas, där man vill övertyga någon
individ eller grupp att de har fel.

Återgå till era ”rollgrupper”. Välj ut ett par av
personerna som ni tycker har fel i beskrivningen
ovan och skriv ett par korta brev till dem och
förklara hur ni anser att det egentligen är. Skriv
avsändare!
Lämna sedan över era brev. De grupper som fått
ta emot brev diskuterar igenom och försöker
försvara sin uppfattning eller går eventuellt med
på att ändra uppfattning om argumenten är goda.
Korta skrivna svar till respektive brevskivargrupp.
Läs upp brev och svarsbrev för de övriga i
klassen.

Du har fel…..

Syftet med förhandlingsövningen är att nå en över-
enskommelse som alla parter kan acceptera. Det kan
verka som en “tulipanaros” - ett uttryck för något helt
omöjligt. Men till skillnad från de verkliga
klimatförhandlingarna, där vissa delegater “tjurigt
lämnar bordet” och inte alls vill ta ansvar för ett
gemensamt slutresultat – ska ni som kloka förhandla-
re komma överens.

Förhandlargruppen får efterhand göra ändringar i
sitt förslag med förhoppningen att det skall kunna
accepteras av de övriga parterna.

Nu återgår alla till de inledande rollerna. En
deltagare från varje grupp utses till gruppens för-
handlare.
Förhandlargruppen gör ett kompromissförslag uti-
från vad som framförts i tidigare diskussioner.

Bli överens – en tulipanaros

Det globala greppet

Förhandlarna återgår till sina grupper för att
diskutera slutlösning eller ändringsförslag eller
motbud.
”Spelet” fortsätter tills ni kommer överens.
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Livsstil och miljö.
Miljöarbetet kan ibland kännas betungande. Sortera
kartonger, flaskor och burkar. Hålla på med
kaffesump och potatisskal i komposten. Köpa
miljömärkta varor. Byta till lågenergilampor. Snåla på
energi. Cykla till jobbet och ha dåligt samvete för
charterresan till Thailand.

En uthållig livsstil innebär att leva så att barn och
barnbarn får lika goda möjligheter som oss att leva ett
drägligt liv. Det handlar om att leva på räntan utan att
förbruka  kapitalet. Att leva som en del av naturens
eviga kretslopp.

Att utveckla en uthållig livsstil kan liknas vid en
resa som består av två delar. Den ena består av
konkreta vardagliga göromål. Det handlar om källsor-
tering, vår konsumtion, våra resor m.m.

Den andra delen handlar om att klargöra våra
värderingar och försöka inrätta våra liv därefter. Om
vi lyckas inrätta våra liv i överensstämmelse med
våra värderingar blir ett ”miljöriktigt” leverne inte
betungande, det blir en tillgång.

Den viktigaste miljöfrågan torde vara vår livsstil!

Ett gott liv

Upplever ni några likheter mellan Gustav
Frödings dikt och våra egna liv?
Skriv ner några likheter på raderna nedan.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Bilda smågrupper och jämför diskutera
Redovisa i storgrupper.

Vad gör livet värdefullt för dig?
Varje dag vaknar vi på morgonen. Skyndar till skolan
eller jobbet. Sliter och släpar dag efter dag, år efter
år. Vilka är våra drivkrafter? Vad gör livet värt att
leva?

Gör en lista på vad som gör ditt liv så värdefullt.
Skriv ett ord eller en kort mening på varje rad.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Bilda smågrupper och jämför diskutera
Redovisa i storgrupper

Livsstil och visioner

Myra med barr
Streta, streta, streta
stanna, se sig om
att veta vägen
sträva tappa
ta, hugga i
släpa, släpa göra en
sväng mä´t.
Bära mera nära,
släpa, bära
mera nära, släpa,
bära mera nära,
mera nära
stacken-
släppte jag- rappa
tag, ohi
streta och föra
hem´ et - nu käckte det -

göra
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt,
rulla ikull,
mun full mull
opp mä´t, hugg i, ny
fart, streta och föra
hemét - nu käckte
det - göra
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt,
huset färdigt,
huset färdigt,
huset färdigt
snart.

Gustav Fröding
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Ett gott liv
I en undersökning i Norge visade det sig att följande
tre rubriker sammanfattade de flesta norrmäns
prioriteringar.

1. Mitt liv är så värdefullt på grund av andra
människor som är så viktiga för mig, mina barn,
mina föräldrar, mina vänner ….

2. Mitt liv är så värdefullt för mig på grund av att jag
känner att jag är så viktig för andra människor,
mina barn, mina föräldrar, mina vänner…..

3. Mitt liv är så värdefullt för mig på grund av mitt
stora intresse för naturen, musik, idrott eller något
annat.

Nästan ingen ansåg att det var den fina villan, bilen,
stugan eller någon annan materiell tillgång som gjorde
livet så värdefullt för just honom eller henne. I denna
undersökning ingick norrmän av olika åldrar.

Hur stämmer era tankar överens med de som
kom fram i den här undersökningen?

Räcker vår levnadsstandard?

I dag  har vi det tillräckligt bra!

1 2 3 4 5 6
JA NEJ

Markera din uppfattning genom att ringa in en
siffra.

Lägg ut lappar med siffrorna som en linje på
golvet. Ställer er på den siffra ni markerat.
Diskutera först med de som står på samma siffra
och sedan i hela gruppen.

Under diskussionen torde det framkomma att
eleverna har rätt olika syn på vad vi menar med
begreppet levnadsstandard.

Handlar det bara om materiell konsumtion? Har vi tid
för varandra. I en undersökning framkom att en
svensk förälder i genomsnitt inte samtalar med var
och ett av sina barn mer än ungefär 7 minuter/dygn.
Handlar detta om levnadsstandard?
Gäller er uppfattning alla i vårt land? Hur långt
sträcker sig vår solidaritet? Bryr vi oss om människor
i andra länder.

När det sista trädet är fällt
Den sista floden förgiftad
Den sista fisken fångad
Då första kommer människan att upptäcka
Att hon inte kan äta pengar.
     “Sagt av en indian”

Den bästa gåvan
När vi talar om en gåva tänker vi vanligen på ett
tjusigt paket men vi kan också ge varandra  omtanke,
tid eller en handling.

Försök tänka efter i vilken utsträckning du fått
sådana gåvor av människor som står dig nära.

Vad är det bästa dina föräldrar har gett dig?

Vad skulle du kunna ge en nära vän som betyder
mycket för dig?

Livsstil och visioner

Mätarlarven
Av Werner Aspenström

Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad
och spanar mot evigheten:
evigheten är alldeles för stor idag,
alldeles för blå och tusenmila.
Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad
och äter upp mitt gröna körsbärsblad.
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Du befinner dig nu i ett tidigt stadium av ditt liv och
funderar säkert ibland hur resten av ditt liv kommer
att bli. Vad skall du ägna dig åt? Vilka intressen skulle
du kunna tänka dig blir viktiga för dig? Vad skall du
jobba med? Vad vill du göra med de pengar du tjänar?
Hur kommer det att vara i världen under ditt liv?

Blicka framåt och tänk dig att du är en
pigg gammal åldring som berättar om
ditt liv för dina barnbarn. Låt fantasin
flöda men försök att utgå från din
uppfattning om dig själv. Skriv din
berättelse som en uppsats med följande
inledning.
”För länge länge sedan var jag en ung………
...........................................................................
...........................................................................

Ditt liv i en backspegel

Om jag fick leva ett liv till...
Om jag fick leva ett liv till, då skulle jag vilja göra
fler misstag. Jag skulle vilja ta saker och ting
mindre allvarligt. Jag skulle vilja ta fler chanser,
bestiga fler berg och simma i fler sjöar.

Jag har varit en så´n där person, som aldrig
går någonstans utan termometer, varmvatten-
flaska, regnkappa och fallskärm.

Om jag fick leva mitt liv en gång till skulle jag
packa mindre i väskan.

Om jag fick leva mitt liv en gång till skulle jag
börja gå barfota tidigare om vårarna och fortsätta
med det längre på höstarna.

Jag skulle dansa mer, åka mer karusell och
plocka fler tusenskönor.

Nadine Stair, 85 år
Louisville, Kentucky

Livsstil och visioner
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Denna laboration i kretsloppstänkande och om
uthållig utveckling har ursprungligen anpassats och
vidareutvecklats för svenska förhållanden  av läraren
Wolfgang Brunner. Den finns beskriven i bl.a. boken
”Solvagnen”. Många lärare har därefter arbetat med
uppgiften och utvecklat egna varianter. Här är en av
dessa.

Börja med att låta eleverna skriva en lista enligt
övningsunderlaget på nästa sida.

Därefter får eleverna bilda grupper och jämföra
och komplettera sina listor.

Så småningom får de till uppgift att organisera
skeppets funktion. De beskriver detta genom att rita
och måla på en stor plansch. Det är viktigt att inte
läraren hjälper eleverna för mycket. De måste själva
komma på vilka frågeställningar som är viktiga och
finna lösningar på dem.

Uppmuntra gärna eleverna att skriva ner fråge-
ställningar som uppkommer, på ett separat papper -
utan att behöva skriva ner lösningarna de kommer på.

Vanligen börjar arbetet med paniska försök att ta
med sig allt som behövs i 5000 år. Snart inser

En resa till yttre rymden

eleverna att de måste bygga ett kretsloppssamhälle
där man hushållar med resurserna. De arbetar med
frågor om mat, kläder och boende.

Efter hand börjar man dock fundera på vidare
frågeställningar. Hur skall resurserna fördelas? En
del uppfinner kapitalismen och andra kommunismen
utan att använda dessa rubriker.

Hur skall vi bestämma på vårt skepp? En del
uppfinner demokratin. Andra utser en upplyst despot.
I en klass får man ofta prov på de flesta styrelseskick
som mänskligheten upplevt under sin historia.

Behöver vi lagar? Vad skall vi göra om någon inte
följer lagen? Hur skall vi göra för att hålla sams på
skeppet och förebygga krig?

Vad gör livet värt att leva på vårt skepp? Behöver
vi nöjen och behöver vi kultur?

Rymdresan kan vara ett temaarbete för en dag
eller under en längre period. Ger man eleverna tid
kan rymdresan bli den röda tråden i skolarbetet som
knyter ihop frågeställningar från många ämnen.

Livsstil och visioner
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Din uppgift för rymdresan
Du har blivit uttagen att delta i en resa till yttre
rymden som skall vara i 5 000 år.

Förutsättningarna är följande:
1 Skeppet är konstruerat men måste utrustas.
2 Skeppet är 5 km i diameter.
3 Du behöver inte fundera över hur rymdskeppet

ska drivas framåt.
4 Du får bara använda teknik som är känd idag.
5 Ni får vara högst 100 personer samtidigt på

skeppet.
6 Vad vill du ha med på skeppet?
7 Skriv en lista.
8 Följ övriga instruktioner som ges.

En resa på 5000 år!

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Livsstil och visioner
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Gör en lista med punkter som beskriver hur du vill
att det skall vara i det samhälle du lever i om
trettio år. Observera, inte hur du tror att det är
utan hur du skulle vilja att det är. Beskriv vad du
ser när du tar en promenad. Tänk på hela sam-
hället, bostäder, arbetsplatser, kommunikationer,
affärer, fritidsanläggningar, natur m.m.

Arbeta enskilt när ni skriver ner era punkter i
listan till höger.

Bilda små grupper och sammanställ era tankar i
form av en ”mindmap” i varje grupp.  Använd
”hållbart samhälle” som centralt begrepp.

Visioner om ett hållbart samhälle

Livsstil och visioner

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. ___________________________________
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Trappan ...

Metoder för delaktighet

”Trappan i naturundervisningen” är en mycket
välkänd bild för dem som jobbar med natur- och
miljöfrågor tillsammans med barn, elever och
pedagoger. Trappan visar att grunden är upplevelser
och att skapa en vana att vistas i naturen. Därefter
följer upptäcker, undersökningar, reflektion, förståel-
se och handling.

Miljöfrågorna kommer högre upp i trappan, när
man har grundlagt med positiva naturupplevelser och
en förståelse för det ekologiska systemet.

Trappan ska inte ses som en ålderstrappa utan
som viktiga utvecklingssteg för att nå en handlings-
beredskap. Alla steg är lika viktiga i alla ålders-
kategorier!

Trappan nedan är inspirerad av modellen i boken
”Miljöperspektiv”, som ingår i stiftelsen Håll Sverige
Rents miljöprogram ”Naturligtvis”.

Vid tematiska arbeten kan man också se de olika
rubrikerna i trappan som lika viktiga ”pusselbitar” –
de hör ihop! En annan viktig pusselbit är att kontinu-
erligt förstärka såväl upplevelser och kunskapsmål
genom skapande aktiviteter (bild, form, teknik) och
skrivande.

Genom att planera och formulera mål utifrån
”trappan” eller ”pusselbitarna”, ökar förutsättningar
för att skapa en ämnesintegrerad helhet kring det
aktuella temat.

Trappans grundidé kan appliceras på vad man än
arbetar med inom natur- och miljöområdet.

UPPLEVELSER
Sinnesövningar och Lekar
Positiva upplevelser i naturen är en viktig grund för att
förklara ekologiska samband och för att förstå miljö-
frågorna.
Vara ute; Uppleva och upptäcka ”sol och vind”.

UNDERSÖKNINGAR
Frågor som redskap, Iaktta och observera,
Experiment, Problemlösning
Experiment och frågeställningar som på olika sätt
förtydligar vad som är centrala begrepp

FÖRDJUPA,  FÖRSTÅ  och
REFLEKTERA
Böcker, Samtal, Intervjuer, Experter,
Studiebesök
Fördjupning och reflektion kring upptäckter och
undersökningar skapar sammanhang och ”vidare”
kunskap. Resonemang bl a kring energianvändning och
miljöpåverkan.

VÄRDERINGAR
Diskussioner, Ställningstaganden och
Argumentation
Övningar/rollspel/ moraliska dilemma som får mig att ta
ställning i energirelaterade miljöfrågor, där det övergri-
pande målet är: Skapa en positiv attityd till ett levnads-
sätt med  minskad energianvändning

HANDLINGAR
Hur kan vi minska och effektivisera energianvänd-
ningen i skolan/ hemma?
Förslag på konkreta undersökningar och åtgärder hur
vi kan påverka och förändra vår omgivning..
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En metod att arbeta med för att nå
förändring och ökad medvetenhet
När vi vill medverka till utveckling och åstadkomma
förändringar av olika slag (t.ex. ett ökat miljömed-
vetande) har vi av tradition tillgripit informations-
verktyget. Vi har trott - och tror kanske i viss grad
fortfarande - att om vi bara informerar tillräckligt
mycket och bra så kommer människor att ta till sig
kunskapen, omsätta den i sin vardag och på så sätt
med någon sorts automatik få ett ändrat beteende. Så
har ju den klassiska undervisningen fungerat – från
Linnés tidevarv till vår egen skola och vidare genom
livet.

Det som idag genomsyrar intentionerna för förny-
else av undervisningen – i grundskola, gymnasium
och högskola/universitet – är vikten av delaktighet,
demokrati och processtänkande.

Att påverka beteende
När det handlar om undervisning eller annan
utbildning inom områden, som berör människors
beteenden, är frågan lite komplicerad.

Då räcker det inte med enbart kunskapsförmed-
ling. Något mer måste till. På det pedagogiska
området har det skett en hel del landvinningar sedan
många av oss lämnade skolan.

Dessa erfarenheter bör vi givetvis ta vara på, i
synnerhet vid de tillfällen då vi arbetar med
värderingsladdade områden. Vårt beteende styrs inte
enbart - kanske i väldigt liten utsträckning - av våra
kunskaper. Attityder och värderingar styr i minst lika
stor utsträckning.

Fördjupande pedagogik behövs
För att vi individer ska bli medvetna om varför vi gör
på det ena eller andra sättet och bli på det klara med
vilka attityder och värderingar som styr vårt beteende
behöver vi arbeta med en fördjupande pedagogik, där
vi också når fram till individers känsla och
engagemang. Detta är ofta det underförstådda syftet
med olika typer av bildningsanslag och för övrigt i
nästan all undervisning. Långt ifrån alltid arbetar vi
dock med denna fördjupande process - varken i
skola, annan utbildning eller fortbildning.

Om vi inte är medvetna om vad vi egentligen
tycker och tänker i olika frågor finns stor risk att vi
bara ”hänger med” på den uppfattning som råkar

uttryckas för tillfället. Slumpen kan då tyvärr få
avgöra om vi gör på ena eller andra sättet i en given
situation. Därför behövs ett undervisningssätt, som
mera systematiskt utgår från modernt beteende-
vetenskapligt kunnande. Det räcker inte bara med
faktakunskap.

Det räcker inte med kunskap
Det finns alltså i vårt samhälle av tradition en övertro
på att man kan informera bort ett oönskat beteende
eller en oönskad inställning.

I förändringsarbete där man önskar öka männis-
kors medvetenhet räcker det, som nämnts, sällan
med enbart information. Många exempel kan belysa
detta faktum. På flera områden som utifrån ett
samhällsperspektiv är bekymrande - exempelvis an-
vändande av tobak och narkotika, rattonykterhet -
har man på senare år alltmer kompletterat samhällets
traditionella insatser med en pedagogisk förnyelse i
skolor och på andra ”mötesplatser”.

På något sätt bär vi människor med oss ”ett inre
motstånd mot förändring” - en självcensur. Vad är det
då som behöver förändras för att vi skall kunna nå
fram till större medvetenhet eller förändrat bete-
ende?

Exemplet tobaksdebut
Låt oss ta ett exempel som många kan känna igen sig
i, oavsett om det är länge sedan vi slutade skolan eller
inte: tobaksdebuten eller ickedebuten. Om man t.ex.
är 13 år och skall börja ”högstadiet” - kan man
mycket väl vara inställd på att aldrig börja röka. Man
har i regel under ”mellanstadie-tidens” normkultur
varit överens om det tokiga i att använda tobak.
Grunderna för denna norm har varit byggda på en
blandning av egna erfarenheter – kanske första
blosset eller föräldrars ovanor – men också
diskussioner med varandra samt skolans och vuxnas
tydliga budskap att det är ”tokigt” att förstöra pengar
och hälsa på tobaksbruk.

När så verkligheten tränger sig på och man står
där på rasten, ja då  handlar det inte om de ”gamla”
värderingarna från mellanstadietiden utan om att
våga visa att man är nästan vuxen, att våga vara
”häftig”, att imponera på niorna osv. Då  är det lätt att
överge sin grundinställning till rökning eftersom de
normer som finns i ”den nya” ungdomsgruppen inte

Värderingsmetodik
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alltid stämmer överens med skolsköterskans, lärarnas
eller föräldrarnas. Det upplevs för 13-åringen i regel
viktigare att följa den nya gruppens mer eller mindre
tydligt uttalade normbudskap.

Normkompassen
Normer kan liknas vid en sorts inre kompass där
nålen pekar åt ett visst håll. Den kompassnålen är
påverkbar. Den ställs in efter de magnetfält och
krafter, de attityder och normer, som individen möter i
sin sociala verklighet. Så småningom integreras
normerna i den egna personligheten, men påverkas
givetvis hela livet på område efter område.

Allt arbete med olika former av magnetfält –
attitydpåverkan – kräver därför en mycket medveten
hållning från den/dem som deltar i eller leder detta
arbete.

Den lilla gruppen
När det gäller att påverka – obs ej manipulera – ett
visst beteende behöver man därför ta fasta på att en
viktig del av normutveckling sker i den lilla gruppen.
Med övningar och diskussioner kan man medverka
till att deltagarna ”tänker till” och får normkom-
passen att känna av magnetfältens förändringar.

De svårigheter med att veta vad som är rätt och
fel i olika sammanhang, som en del barn och unga
idag upplever, beror i stor utsträckning på att vi vuxna
inte är tillräckligt tydliga med att ge signaler om de
samhällsnormer, som vi egentligen är överens om.
Många starka krafter, ofta kommersiella, försvårar
dessutom detta arbete. Skola och folkbildning kanske
har en av sina viktigaste uppgifter i att förnya
dialogen mellan de olika generationerna och
intressegrupperna i samhället.

Struktur för kunskapsfördjupning
Det finns flera framgångsrika pedagogiska vägar för att
uppnå dessa mål. Vi vill här nämna värderingsmetodik,
som vi kommer att beskriva  och utveckla i resten av
denna presentation.

En metod vi också vill nämna är Forumspel – de
förtrycktas teater, en metod som bl.a. fungerar som
påbyggnad till värderingsmetodik och främst används
bland dramapedagoger, men också på många håll vunnit
insteg i skolans värld. En av de mera kända företrädarna
för denna metod är Katrin Byréus-Hagen, som också
skrivit en förnämlig handledning ”Du har huvudrollen i
ditt liv”, Liber 1990. Författaren/förlaget beskriver
boken mycket kort med – Om forumspel som pedago-
gisk metod för frigörelse och förändring.

Den tredje och mera ”genomsyrande” metoden vi
vill nämna går under benämningen PBL = problem-
baserat lärande. Den används idag från grundskolans
tidigare årskullar till universitetens läkar- och juristut-
bildningar.

En struktur med många användningsområden
Den metod som ofta förknippas med nedanstående
bild är Värderingsmetodik, vars struktur med tre
hörnpelare kan liknas vid pusselbitar vilka till-
sammans bildar en grund för en ökad medvetenhet
och ökad handlingsberedskap. Tillsammans leder de
därmed ofta till en ökad benägenhet att leva i enlighet
med sina värderingar, att ha en aktiv värdering. Det
har i regel ingen avgörande betydelse i vilken ordning
man lägger pusslet. Möjligen kan följande ordning
vara mest logisk. 1. Fakta 2. Erfarenheter 3
Värderingar. Låt den dock inte bli alltför låst utan
variera den – åtminstone lite då och då.

1.  Kunskap och fakta
Första pusselbiten heter Fakta. Självklart måste vi
arbeta med väl underbyggda och korrekta fakta när
vi ger oss in i en värderingsdiskussion.

Fakta är grunden för all kunskapsutveckling och vi
kan skaffa oss dessa på olika sätt. Ibland är det
läraren/kursledaren som står för faktapresenta-
tionen. En annan gång är det kanske en inbjuden
expert, en tredje gång kan det vara ett videoprogram
eller en faktatext ur ett uppslagsverk eller kanske en
tidningsartikel som utgör grund för en lektion, en
sammankomst eller ett diskussionspass.

Det är än en gång viktigt att konstatera att det ofta
inte räcker med fakta. För att integrera (nya) fakta-
kunskaper bör man få möjlighet att bearbeta dessa på
olika sätt genom att koppla dem till vardagen och
jämföra med andra erfarenheter och uppfattningar
(värderingar) om företeelsen. Det kan gälla allt från
energisystem eller källsortering till mobbning eller
främlings-fientlighet.

2. Erfarenheter och begreppstillämpning
Nästa pusselbit innefattar alla de erfarenheter och
upplevelser som finns i en klass eller studiegrupp. De
begrepp och fackuttryck man ibland möter i en
faktapresentation kan därmed föras ner i den
vardagliga verkligheten och göras begripliga för var
och en.

I utbildningssammanhang i allmänhet är det av
stor vikt att ta vara på den enorma erfarenhets- och
upplevelsebank som finns i gruppen. Det ger också
en signal att erfarenheter från verkligheten också är
en viktig del i kunskapsutveckling. Denna  bank
överstiger nästan alltid de erfarenheter som läraren/
handledaren har i sin livsryggsäck.

Man kan också skaffa sig nya erfarenheter
genom studiebesök, egna konkreta undersökningar
och samtal i grupper. Samtalen kan göras mera
strukturerade med hjälp av olika former av övnings-
tekniker. Några förslag presenteras längre fram i
denna sammanställning.

Metoder för delaktighet
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3. Värderingar
Den tredje och kanske mest ovana delen innebär
arbetet med särskilda värderingsövningar. Utifrån
de olika kulturer och sammanhang vi kommer från
har vi väldigt olika uppsättning av värderingar och
attityder till olika företeelser inom sådana områden
som kultur, hälsa, relationer, samhällssystem, miljö,
klimat, religion etc.

Genom att i mindre grupper få en chans att
berätta för varandra och också lyssna på och ta del
av varandras ”livsbagage” får vi en möjlighet att
komplettera/revidera våra egna uppfattningar om vad
som är rätt och fel i en viss fråga. Om inte annat kan
vi få en modifierad syn på en företeelse och ökad
förståelse för andra människors sätt att tolka verklig-
heten.

Man ökar ibland också sin självkännedom och blir
på det klara med varför man gör som man gör och
kanske inte som man egentligen borde göra, som t.ex.
samåka till jobbet, duscha kortare tid, äta mindre,
motionera mera etc.

Handlingsberedskap
Sammantaget kan dessa tre pusselbitar bidra till att
man med hjälp av nya insikter och ökad medvetenhet
handlar på ett annat sätt än man gjort tidigare. Eller
kommer man kanske att ha en ökad handlingsbered-
skap när man ställs i en ny överraskande situation,
t.ex. agera på att speciellt och strukturerat sätt när
man möter mobbning på arbetsplatsen.

Ökad delaktighet – alla kommer till tals
Vi ”arbetar” oftare än vi kanske tror med attityder och
värderingar. Varje gång vi kommer in på ämnen där det
finns olika uppfattningar om vad som är rätt och fel och
deltagarna kommer till tals med sina uppfattningar, dvs
det blir diskussion i gruppen, ja då är ”värderingspro-
cessen” i gång.

Ett av problemen är att det långt ifrån alltid är hög
delaktighet i gruppen. Ofta är det de verbalt väl-
rustade – ibland också högljudda och dominerande –
som deltar och tycker det är intressant. En stor del av
gruppen deltar inte i diskussionen utan sitter tyst och
lyssnar kanske i vissa fall aktivt på de olika inläggen.
Deras åsikter kommer inte fram och de kan ibland
uppleva att de inte är värda att lyssnas på. Genom att
systematiskt arbeta med övningar där alla kommer
till tals ger vi de tysta en möjlighet att utvecklas och
bli mera delaktiga.

Values Clarification
Ovanstående beskrivning är själva grunden för att det
behövs ett strukturerat sätt att få fler personer – helst
alla – att delta med sina erfarenheter, synpunkter,

uppfattningar och värderingar. Detta förhållningssätt
kan åstadkommas på flera olika sätt. Vi presenterar
här en metod som på engelska kallas Values
Clarification vilket på svenska betyder ungefär
”klargörande av värderingar”, kort och gott förenklat
till Värderingsmetodik eller ”tänk-själv-pedagogik”.

Det är en metod som började användas vid
amerikanska universitetet under 1960-talet. Pedago-
gerna Raths, Simon och Kirchenbaum noterade att
elever i skolan blev alltmer vilsna, likgiltiga och
omotiverade. Förklaringen ansågs vara värderings-
störningar, dvs svårigheter att hitta rätt mellan alla
valmöjligheter om hur man skulle tycka, tänka och
handla.

Även bland studenterna på universitetet märktes
liknade tendenser. Man ville också nå ett större
engagemang och ökad medvetenhet bland studen-
terna. Det var vanligt att dessa enbart satt av tiden,
gjorde sina tentor etc. I boken Values and Teaching
försökte Raths att visa hur viktig värderings-
utveckling är för individers möjlighet till social mog-
nad. Utan denna mognad ökar risken för sociala
problem.

Värderingsmetodik
Metoden överfördes till Sverige på 70-talet av John
Steinberg, som beskrev den i en av sina första böcker
”Aktiva Värderingar”, som nu kommit ut i ny utgåva
”Aktiva Värderingar för 2000-talet”. Däremellan har
han skrivit en stor mängd litteratur för pedagoger och
andra som sysslar med utvecklingsfrågor.

För skolbruk har metoden vidareutvecklats på
många håll. Mest namnkunnig är Eric Horning, som
förde in metoden i det drogförebyggande arbetet i
landet när han ledde socialdepartementets ”Aktion
mot droger” i början på 80-talet. Han har också bland
många andra insatser utvecklat ett uppskattat och
mycket använt material som heter ”Mobbning går att
stoppa”. Tillsammans med en grupp andra pedagoger
har han också varit ansvarig för att föra in metoden i
Stiftelsen Håll Sverige Rents utbildnings- och miljö-
program NaturligtVis och Folk & Miljö under 90-
talet.

Metoden sprids nu alltmer inom skola och folk-
och personalfortbildning. De områden där den är
mest använd är inom hälso- och drogförebyggande
arbete, miljöarbete, sex- och samlevnad, mobbnings-
förebyggande arbete och i internationaliserings-
utbildning.

Lättsam och demokratisk
Metoden upplevs nästan alltid som lättsam,
omväxlande och rolig. Vi använder i fortsättningen
begreppet ”Värderingsmetodik”, som vi tycker är det
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korrekta namnet på en metod, medan Aktiva
värderingar mera kan sägas beskriva ett
förhållningssätt – man lever aktivt i enlighet med sina
värderingar.

Metoden bygger på en stark tilltro till att individen
är skapande och vill vara aktiv, delaktig och förstå
sammanhang. Den består i korthet av ett antal
övningar som man använder för att starta samtal och
diskussioner i grupper. Vidare arbetar man med en
mycket bestämd struktur för genomförande av varje
övning, vilket vi återkommer till senare.

Det är också en mycket demokratisk metod
eftersom den inbjuder alla deltagarna till samtal och
aktivitet. Även gruppindelningar och redovisnings-
former har en ”annorlunda” uppläggning som inte
särskilt gynnar dem, som brukar ta för sig och föra
gruppens talan. Dessa sociala aspekter vill vi verkli-
gen understryka. Den sociala delen av kursens
uppläggning och innehåll är mycket värdefull. Det är
viktigt att bli positivt omhändertagen och bemött,
både av ledare och andra deltagare.

Människosyn och förhållningssätt
Att arbeta med värderingsmetodik innebär att man
ger sig ut på ”slak lina”. Man vet som ledare inte hur
övningar och diskussioner skall sluta. Man måste
tilltro deltagarna och lämna över ansvaret för
diskussioner och därmed också tillåta att alla
synpunkter och uppfattningar får komma fram, även
om de strider mot ledarens uppfattningar! Det måste
finnas en tillåtande, engagerande och respekterande
atmosfär.

Som ledare bör man hålla sig ganska neutral och
inte ta ställning för den ena eller andra åsikten –
såvida inte deltagare frågar direkt. Då bör man
givetvis kunna redovisa sin åsikt. Denna noggrant
valda ”neutralitet” medför att man inte riskerar att
förlora kontakten med någon deltagare, vilket annars
är lätt hänt om man visar att någon värdering är mera
”korrekt”. Som ledare får man lätt rollen att vara den
som vet vad som är rätt, oavsett om man säger det
eller inte.

Ingen manipulation
Metoden kännetecknas som tidigare nämnts bl.a. av
ett antal övningar som man använder för att starta
samtalen och diskussionerna i grupperna. Det är
viktigt att komma ihåg att det är frivilligt att deltaga!
Detta är speciellt viktigt om man använder metoden i
frågor som kan vara känsliga t.ex. religion,
samlevnad. Man har alltid rätt att avstå! Även om
man avstår är man i regel ändå mycket aktivt mentalt
närvarande.

Det finns inget som är rätt eller fel i värderingsfrå-
gor och det handlar alltid om åsikter, inte om vad man
gör. Metoden går ut på att klargöra för sig själv vad
man tycker och tänker, det handlar inte om att få
fram ”rätt” svar. Har man den tanken finns det risk
för att metoden blir manipulativ.

Syfte med Värderingsmetodik
Syftet med Värderingsmetodiken kan  sammanfattas
i följande punkter.
  ♥ Att ge ökad medvetenhet om egna attityder

och värderingar
  ♥ Att ge ökad förmåga att uttrycka sina åsikter i

grupp
  ♥ Att utveckla förmågan att tänka kritiskt, ta

ställning
  ♥ Att öka samstämmighet mellan ord och

handling

När kan man använda Värderingsmetodik?
Värderingsmetodik fungerar bra i många typer av
situationer – vid undervisning eller som inledning till
andra samtal. Den lämpar sig allra bäst i samman-
hang där man arbetar med områden som innehåller
någon form av värdering, dvs människor kan tänkas
tolka vad som är rätt och fel på olika sätt. Ta beslutet
om kärnkraftsavvecklingen som exempel. I nästan
varje grupp av individer går idag åsikterna starkt isär
om hur klokt det var av riksdagen att fatta beslut om
avveckling (se vidare linjeövning nedan).

Miljöproblem och hur man skall finna lösningar på
dem är ett ypperligt område för att arbeta med
värderingsmetodik. Man får många situationer och
ämnesområden belysta på de mest oväntade sätt om
gruppen får diskutera en stund. Klimatfrågan är
smockfull av värderingsteman.

Andra områden som lämpar sig väl för
värderingsövningar är frågor som rör kultur, (o)hälsa,
relationer, främlingsfientlighet, mobbning etc.

Livskvalitetsfrågor börjar också komma i ropet
för detta arbetssätt. Vi kan nämna att Svenska
statskyrkan i sitt agenda 21-arbete också tar in etik,
andlighet och rättvisa i sina värderingsdiskussioner.

Metoder för delaktighet
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Det är skillnad på utbildning och handledning
Om man vill spetsa till frågan om varför man skall göra på ena eller andra sättet i olika undervisningssituationer
kan man göra en förenklad analys av två huvudstrategier. Den ena kallar vi handledning och den andra
utbildning. Låt oss försöka jämföra de båda undervisningsstrategierna med hjälp av följande förenklade, men lite
tillspetsade schema.

Metoder för delaktighet

Handledning Utbildning
Syftar till insikt Syftar till kunskap
Från praktik till teori Från teori till praktik
Utgår från deltagarnas verklighet Utgår från teori
Bygger på dialog Kan vara envägskommunikation
Kräver deltagande Kräver närvaro
Processinriktad Saklig
Mindre grupper Ofta större grupper

I folkbildningssammanhang har folkrörelser, folkhög-
skolor och studieförbund lutat sig mot ovanstående
beskrivna handledningsmodell, medan utbildnings-
modellen mera kännetecknas av en akademisk kun-
skapssyn och därmed har varit vanligare i universi-
tets- och högskolevärlden liksom i gymnasiet och i
viss mån grundskolan. Modellerna är ju i praktiken
inte heller renodlade. I folkbildningssammanhang
förekommer många inslag av utbildningskaraktär och
vise versa. Skolans senare läroplaner har alltmer lyft
fram ”handledarvägen” och i Skolverkets utvär-
deringar av undervisning om droger, mobbning, sex-
och samlevnad efterlyses just dessa metoder och
förhållningssätt.

Så här leder du övningar
För att få en struktur som är lätt att komma ihåg och
lätt att använda ger vi här några enkla tumregler och
tillämpningar för hur man leder värderingsövningar.
♥ Ofta introduceras övningen med en kortfattad

genomgång/föreläsning som belyser någon/några
aspekter på den frågeställning som skall disku-
teras.

♥ Var och en av deltagarna börjar med att enskilt ta
ställning. Det sker ofta genom att man använder
papper och penna och rangordnar, listar ner ord
etc. Ibland innebär det att man får visa med hela
kroppen vilken åsikt man har – fyrahörn-övningar
och linjeövningar (se nedan).

♥ Därefter går man till en grupp med två – fyra
(högst fem) personer. Blir man fler tystnar ofta
någon av gruppens deltagare. Var och en i den lilla
gruppen får berätta om sitt ställningstagande och
de övriga lyssnar. Detta är en mycket viktig del.
Alla får ordet i tur och ordning – eventuellt kan
inledningen behöva tidsbegränsas till en halv minut
vardera. Därefter börjar den fria diskussionen i
den lilla gruppen.

♥ Redovisning i storgrupp. En – lottad – redovisare
från varje grupp sammanfattar gruppens

diskussioner och eventuella slutsatser. Lottningen
är till för att de dominanta inte skall ta för sig och
”kväva” de övriga. Denna redovisning är inte
alltid nödvändig. Om man har många smågrupper
kan det ibland upplevas tjatigt om alla skall
redovisa. Välj då bara några enstaka redovisare
och fråga sedan om någon grupp har något
ytterligare att tillföra i stora gruppen.

♥ Som ledare ska du försöka att inta en så neutral
hållning som möjligt. Kom ihåg att du är
diskussionsledare och att du inte ska försöka få
deltagarna att tycka som du vill! Din roll kan
däremot vara att komma med något faktainlägg i
diskussionen. Var inte rädd för att ibland vara lite
provokativ för att få fart på diskussionen och få
deltagarna att se problemet/ämnet från andra
synvinklar. Ibland kan man från deltagarna få
tillsynes provokativa svar t.ex. ”Det är för jobbigt
att sopsortera!” Försök då inte ”platta till” den
som säger det utan ställ  klargörande frågor; ”Hur
då jobbigt?”, ”Hur menar du?” osv. Du kan också
lämna över problemet till gruppen med exempelvis
frågan ”Hur kan man lösa problemet med att det
är jobbigt?” eller ”Hur ser ni andra på det jobbiga
med sopsortering?”. Undvik att själv vara den
som kommer i konfrontation eller som ska ge alla
svar. Det finns ofta fler svar sammantaget i
gruppen än vad det finns i ditt huvud!
Lita på gruppen!

Övningstyper
Det finns många olika övningar inom värder-
ingsmetodiken. Några av de vanligaste typerna är
följande: Listövning, Rangordningsövning, Linje-
övning, Oavslutade meningar, Fyra hörn-övning, Ja-
nej-övning. I referenslitteraturen kan du hitta flera.

Samtliga övningstyper leds i princip likadant – se
föregående genomgång. Vi gör därför en lite fylligare
beskrivning enbart på den första – listövningen.
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Listövning
Om du vill närma dig ett område som är vidlyftigt och
du vill få inventerat lite olika utgångspunkter som
underlag för kommande diskussioner är listövningen
mycket användbar.

1 Du börjar med att ställa en fråga – eller skriva upp
den t.ex.: Hur kan jag spara vatten hemma?

2 Skriv ner så många sätt ni kommer på som möjligt
(helst tio eller flera olika sätt). Lämna en marginal
på några cm till vänster för kommande kodning.

3 För att underlätta den egna analysen av listan kan
nu kodningen tillgripas. Skriv in följande koder
framför respektive ord i listan. Du kan naturligtvis
använda flera koder på varje ord. I exemplet med
”spara vatten” kan man t.ex. koda på följande
sätt:
E= enkelt att genomföra
S= svårt att genomföra
*= de tre som innebär mest energibesparingar

4 Bilda grupper.
5 Diskutera i gruppen. Låt ordet går runt så att alla

har fått komma till tals innan ordet släpps mera
fritt.

6 Redovisa i storgrupp.

Exempel på listövningar
♥ Vad menar du med “”viktiga miljöfrågor”?
♥ Vad är viktiga hälsofrågor?
♥ Vad innebär ”ett gott liv” för dig?
♥ Hur kan vi få en mera giftfri föda?
♥ Vad kan vi göra på vår arbetsplats för att trivas

bättre?
♥ Hur kan vi i vår familj spara energi?
♥ Hur kan vi kompensera att KRAV-mat i regel är

lite dyrare?
♥ Vilka tjänstresor skulle vi kunna spara in på

jobbet?
♥ Vilka konsekvenser skulle halverad elranson

medföra för dig?
♥ Hur kan vi .....
♥ Vad innebär .....

Rangordning
Vid rangordningsövningar utgår man i regel från en
lista med några färdiga alternativ. Man kan också
utgå från en listövnings resultat. Man ber först
deltagarna att ev tillföra egna förslag på den lista som
skall bedömas. Därefter rangordnas alternativen –
enskilt – från 1 till 4 etc i den ordning som de bedöms
riktiga (angelägna).

Därefter bildas smågrupper där man jämför sina
rangordningar – en i taget redogör deltagarna för sin
uppfattning.

Slutligen storgruppsredovisning ....

Exempel på rangordningsövningar
- I vilken ordning bör man proritera/budgetera pengar
i din kommun?

Utbyggnad av äldreomsorg

Förstärka resurser till skola och barnomsorg

Göra energiutredningar för all verksamhet

Eget förslag .............................

- Hur prioriterar du vid nästa bilköp?

Säkerhet

Låg bränsleförbrukning

Priset

Eget förslag .............................

- Vad är viktigast för dig vid matinköp?

Närodlat

Priset

Kravodlat

Innehållsdeklaration

Eget förslag .............................

- Vem har mest ansvar för att det säljs miljöstörande
produkter?

Tillverkarna
Konsumenterna
Politikerna
Affärerna
Eget förslag .............................
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Jag skulle kunna förbättra min hälsa om jag .......
Om jag blev utsatt för mobbning skulle jag ...........
Min bästa livskvalitet upplever jag när ..................
När jag tänker på framtiden blir jag .......................
Jag kan minska min klimatpåverkan genom att .
Min största miljöpåvekan har jag när jag ...............
Min styrka i samvaro med andra är att jag .............
Det jag vill utveckla hos mig själv är .....................
Jag skulle kunna leva resurssnålare om jag .......
Mina vänner har fått mig att inse att jag .................
Jag längtar ibland efter att ..............................

Fyra hörn
Vid fyrahörnövningar presenteras ett ”problem/en
frågeställning” med åtminstone tre möjliga och
realistiska förslag på lösningar. Tre av rummets hörn
får motsvara varsin lösning. Man går och ställer sig i
det hörn som bäst motsvarar den uppfattning man har
i frågan. I det fjärde hörnet ställer man sig om man
har ett eget lösningsförslag. Observera! Inte helgar-
dering med lite av varje från de andra tre hörnen!
Man kan förtydliga alternativen  genom att lägga ut
lappar i hörnen med namnen på de olika förslagen.

Exempel på fyra hörnövningar
Hur lär vi barnen bäst att respektera liv?

 Odla och sköta växter i skolträdgård

Att ha och regelbundet besöka fadder-
bondgård

Ha djur på skolan

Eget förslag .............................

Hur kan jag bäst påverka samhällsutveck-
lingen?

Delta i civila olydnadskampanjer

Påverka politiker

Gå med i förening/organisation

Eget förslag .............................

Hur kan vi snabbast minska användningen av
fossila bränslen?

Köpa bensin med inblandning av etanol

Organisera bilpooler och samåkning

Minska köpresor till stormarknader etc

Eget förslag .............................

Linjeövning
Vid linjeövningar (kallas ibland motsatsövningar) får
deltagarna ett påstående att ta ställning till. Det
handlar i regel om kontroversiella påståenden, där
man kan misstänka att deltagar-nas uppfattning har
stor spridning. Exempel: – Riksdagens beslut att
avveckla Barsebäck kom inte en dag för tidigt.

Ledaren har lagt ut numrerade lappar på golvet –
från 1 till 6. Deltagarna uppmanas att ställa sig på den
siffra som bäst motsvarar den uppfattning man har i
frågan. 1 betyder att man inte instämmer alls i
påståendet medan 6 betyder att man helt och hållet
instämmer.

Varje ”siffra” bildar en grupp – är man fler än 5
delar man gruppen i mindre grupper. Grupperna
samtalar en stund om vilka motiv man har för att just
stå på den siffran man valt.

Exempel på linjeövningar
♥ Levnadsstandarden kommer att drastiskt

försämras om vi skall leva helt miljövänligt
♥ Miljöhoten är betydligt överdrivna
♥ Avveckling av fossila bränslen är omöjlig att

genomföra
♥ Om vi höjer miljökraven på företagen gynnas

sysselsättningen
♥ Faktor 4 är en bra tankemodell för energiom-

ställningsarbete
♥ Ett hållbart samhälle måste ha sträng lagstiftning
♥ Invandring är nödvändig för att klara sysselsätt-

ningen i Sverige
♥ Reklam i brevlådan bör förbjudas
♥ Den som ska kärlopereras måste sluta röka

Oavslutade meningar
Denna mycket användbara övningstyp går ut på att
låta deltagarna avsluta ett antal påbörjade meningar.
Man väljer i regel 4-5 st som hänger samman på
något sätt genom ett gemensamt tema – t.ex. käll-
sortering.

Det bästa med källsortering är att ............................
Jag tror att de största svårigheterna med källsortering
beror på ...............................................................
Genom att källsortera kommer vi att .......................
Mitt nästa steg i källsorteringen blir att .................

Deltagarna skriver enskilt färdigt meningarna.
Därefter görs gruppindelning, diskussion och
redovisning på vanligt sätt.

Fler exempel på oavslutade meningar
Tonåringar är trevliga att umgås med därför att .
Det bästa som hänt mig det senaste året ..............
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Hur kan vi göra om någon upprepade gånger
kommer full till jobbet?

Tala allvar med den berörde en gång till

Prata med arbetsledningen

Ta kontakt med vederbörandes familj

Eget förslag .............................

Ja- nej
I denna övningstyp får deltagarna möjlighet att ta
ställning till en rad frågor eller påståenden om sina
attityder till olika företeelser. Övningen kan göras på
flera olika sätt. Här presenteras tre varianter.

1. Man kan ha 8 - 10 frågor/påståenden nedskriv-
na på papper och låta deltagarna kryssa för sin
uppfattning t.ex.

♥ Jag tycker att soptömningsavgifter skall slopas

ja   nej 

♥ Jag tycker att pantsystem för flaskor är

omodernt ja   nej 

♥ Källsortering är omöjligt i flerfamiljshus

ja   nej 
Därefter bildar man grupper och jämför sina listor.

På de frågor som man har olika svar får man
motivera för varandra och diskutera sina motiv till
varför man har en viss inställning. Slutligen stor-
gruppsredovisning.

2. Man kan också göra övningen med
handuppräckning - lämpar sig särskilt bra om
man har stora grupper framför sig. En hand upp
med tummen uppåt betyder Ja, en hand upp med
tummen ner betyder Nej. Den som avstår att
rösta låter helt enkelt bli att räcka upp handen.
Man kan avbryta frågeraden då och då med att
låta deltagarna samtala två och två om någon
fråga som är lite kontroversiell. Storgrupps-
redovisningen görs med några slumpvis utpekade
deltagare som får redovisa hur man samtalat.

3. En tredje variant är att byta stol (byta sittplats)
när man svarar ja. Man svarar nej eller avstår
genom att sitta kvar. Denna övningstyp lämpar sig
bäst när man sitter i ring utan bord. Övningen kan
utvecklas till heta stolen, där den som hamnar på
en viss markerad stol själv får formulera frågan/
påståendet till kompisarna.

Exempel på ja-nej-frågor
                                                 Ja     Nej

-Känner du dig ensam ibland?

-Kommer du att rösta i nästa val?

-Har du vänner som kommer från

ett annat land?

-Kan du tänka dig att minska

din bostadsyta?

-Anser du att kärnkraften

skall förbjudas?

-Känner du till

faktor 4-begreppet

-Arbetar du ideellt i någon

organisation?

-Kan du tänka dig att gå ner

i arbetstid?

-Tycker du att vi tröstkonsumerar

för mycket i samhället?

-Tycker du att mat tillhör livets

glädjeämnen?

-Tycker du att miljöhoten är

överdrivna?

-Önskar du att du hade mer

tid för dig själv?

Gruppindelningar
För att undvika att redan etablerade relationer blir för
dominerande i klassrummet är det viktigt att variera
gruppsammansättningen. Man vinner med detta en
ökad social gemenskap i gruppen, något som i vissa
sammanhang kan vara extra viktigt. I varje
diskussionsgrupp bör det ej finnas fler än fem
deltagare – blir det fler tystnar lätt någon deltagare.
Grupper kan gärna bildas med slumpartade
indelningar. Det underlättar den sociala processen i
gruppen och man undviker/bryter ev kotteri- eller
gängbildningar.

Några exempel
♥ Lika handtemperatur - deltagarna kommer upp på

golvet och få leta reda på t.ex. tre deltagare med
samma handtemperatur som sin egen.
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Utvärdering
Det är en demokratisk rättighet för deltagarna att få
tillfälle att säga vad de tycker om det pågående
arbetet i klassen/gruppen etc. Det  är ju alltid en
dialog mellan handledaren/läraren och eleverna/
kursdeltagarna men man bör ändå reservera tid
speciellt för utvärdering.

Några exempel på utvärdering:
♥ I grupper om 4-5 personer sammanfattar man

sammankomsten med tre ord.
♥ Om man i början av kursen/temadagen etc  fångat

upp deltagarnas förväntningar kan man ta fram
dem när sammankomsterna är slut och stämma
av om förväntningarna blivit uppfyllda. Tummen
upp = uppfyllt, tumme ner = ej uppfyllt, tummen
vågrät = ”sisådär”.

♥ Individuellt skriver man ner vad som varit bra,
mindre bra.

♥ Individuellt skriver man ner helt fritt från hjärtat –
helt öppen utvärdering.

Kursmiljö
Om man har möjlighet att välja en lokal, som är
trevlig, underlättar det trivseln redan från början.
Redan när kursen/dagen/temat arrangeras/planeras
avgörs faktiskt en del av kursens framgångar. Lägg
gärna lite möda på att kolla av och fixa till lokalen i
förväg.

Möbleringen är också av betydelse. Om kursdel-
tagarna sitter i U-form – helst utan bord – underlättas
kommunikationen och det går lätt att bilda grupper
när man inte har bord framför som hinder. En mycket
tilltalande möblering är om lokalen är så stor att man
både kan ha U-sittning och ha bord utsatta i grupper,
där deltagarna kan sitta när de diskuterar i sina
smågrupper.

Lugn musik i pauserna uppfattas ofta mycket
positivt och avslappnande. Några tända ljus en mörk
hösteftermiddag kan också ge positiva förstärkningar
åt den utbildningsprocess man medverkar i.

♥ Deltagarna får ställa sig på ett led efter när de är
födda på året och därefter delas de i grupper - de
fyra första bildar en grupp etc.

♥ Räkna 1, 2, 3, 4, 5 - ettorna blir en grupp osv.
♥ Låt deltagarna tänka på en av följande frukter:

banan, apelsin, äpple eller päron. När alla valt
frukt bildas grupper med en frukt av varje sort i
varje grupp. Alternativt kan man bilda
banangrupp, äpplegrupp etc.

♥ Dela in grupper efter samstämmighet i längd,
liknande skor osv.

♥ Låt fantasin flöda när du hittar på andra indel-
ningar.

Val av redovisare
Även här är det värdefullt att låta slumpen avgöra
vem som skall redovisa olika gruppövningar. De
blyga och försagda kommer annars inte att ta ansvar
för denna del av utbildningen.

Några exempel där slumpen avgör vem som
skall ha ordet:
♥ stigit upp tidigast/senast
♥ har flest kusiner
♥ den som har längst/kortast väg till jobbet
♥ blankast skor
♥ mest rött i kläderna
♥ kortast lillfinger
♥ längst tumnagel på höger hand
♥ lägst slutsiffra i hemtelefonnummret
♥ etc.

Tänk på att undvika sådant som kan tänkas vara
känsligt t.ex. störst näsa, kortast i gruppen, äldst (!)
etc.

Deltagarreaktioner
Som deltagare i dessa övningar kan det ibland kännas
lite ovant, men våra erfarenheter säger att det näsan
utan undantag ”går hem” – både i skola och
folkbildning.

I sällsynta fall kan det medföra att deltagare blir
”aggressiva” eller missnöjda och uttrycker att
arbetssättet är flummigt eller värdelöst. Man vill kort
och gott ha fakta – eller att någon talar om vad som
är rätt och fel. Dessa personer har inte sällan själva
mycket bestämda uppfattningar om vad som är rätt
eller fel.
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COP: Förkortningen betyder ”Conference Of the
Parties” och avser de parter/länder som är en del av
konventionen och Kyotoprotokollet. Det första mötet
mellan parterna var i Berlin 1995 och idag har de
möts åtta gånger. Det senaste mötet, som var i New
Dehli, kallades helt enkelt COP8 och nästa möte
kallas COP9 och hålls i Milano. Det var vid mötet
COP3, år 1997, som Kyotoprotokollet antogs.

Flexibla mekanismer: I Kyotoprotokollet listas tre
s.k. flexibla mekanismer. Flexibla mekanismer är
åtgärder mot klimatpåverkan som kompletterar
utsläppsminskande insatser i det egna landet och som
det land som genomför dem får tillgodoräkna sig som
egna förbättringar. (exempel: utsläppshandel och
miljöinvesteringar i andra länder som leder till
minskade utsläpp där). Sverige har sagt att landet inte
skall utnyttja dessa möjligheter för att minska våra
utsläpp, och att minskningarna landet tagit på sig skall
ske i Sverige.

Fossilt bränsle - bränsle bildat av mikroorganismer
och växtdelar som under loppet av miljoner år
omvandlats till kol, olja och naturgas (fossilgas).
Fossila bränslen är egentligen långtidslagrad sol-
energi, men ger vid förbränning ett tillskott av
koldioxid som inte ingår i det naturliga kretsloppet.

Förnyelsebar energi – energi som produceras med
biobränslen, solen, vinden eller vatten. Förnyelsebara
bränslen nybildas fortlöpande hela tiden. Förbränning
av biobränslen som ved och flis belastar inte jordens
atmosfär med mer koldioxid än vad jordens växter
kontinuerligt tar upp.

Förorenaren betalar – Principen kallas
internationellt för Polluter Pays Principle (PPP).
Denna princip är egentligen gammal idag då den
grundlades redan 1973 i EU:s första miljöhand-
lingsprogram. Grundtanken är lika enkel som den är
naturlig: de som smutsar ner skall också betala för att
de smutsar ner, dvs. de får själva stå för alla kost-
nader som någon form av verksamhet ger upphov till.

Gemensamt genomförande (Joint Implementation
JI) De i-länder som skrivit under protokollet kan
genomföra åtgärder i ett annat i-land och
tillgodoräkna sig en del av de utsläppsminskningar

Ordlista
– fakta från Naturvårdsverket, SWECLIM och Miljödepartementet.

som projektet kan leda till. Detta är en av de s.k.
flexibla mekanismerna. Till skillnad från handeln med
utsläppsrätter är denna mekanism baserad på
enskilda projekt. Projekten kan innebära åtgärder
som minskar utsläpp eller ökar upptaget av kol.

Icke-förnyelsebar energi – energi som skapas
med hjälp av fossila bränslen. Kan vara elenergi,
värme, eller i en form avsedd för användning i olika
former av motorer.

Internalisering av externa kostnader – En
extern effekt är något som är en biprodukt av någon
form av verksamhet och kan vara oförutsedd och
oönskad. Exempel på externa effekter från trafiken
är buller, avgaser och trängsel. Alla dessa ger upphov
till samhällsekonomiska kostnader, men som den
enskilda bilisten slipper betala (om inte miljöavgifter
läggs på priset). Att internalisera sådana kostnader är
detsamma som att ta med dem i varans eller tjänstens
pris. Det betyder att den prislapp som konsumenten
möter ska vara lika med samhällets kostnad..

IPCC - FN:s klimatpanel: År 1988 bildades FN:s
klimatpanel, the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) av FN:s miljöorgan UNEP och
World Meteorological Organization (WMO). IPCC
fick och har fortfarande ett uppdrag att utvärdera den
vetenskapliga informationen kring klimat-
förändringar. IPCC kom med sin första utvärdering
av klimatfrågan 1990. Denna rapport blev underlag
till klimatkonventionen 1992. IPCC:s fjärde rapport
kommer år 2007. Hemsida www.ipcc.ch

Klimat: Med klimat menas en beskrivning av
vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska
mått. Väderlek över tid beskriver en plats klimat helt
enkelt.

Klimatförändring: Om klimatet observeras över
tillräckligt långa tidsperspektiv ser vi emellertid även
förändringar i klimatet. En grundläggande fråga är
vad dessa klimatändringar beror på. Vad som nu är
klart är att de förändringar vi ser idag är skapade av
människan och beror framför allt på ökade koldioxid-
utsläpp som rubbar den naturliga balansen i
växthuseffekten.
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Klimatkonventionen: Förenta Nationernas
ramkonvention om klimatförändringar. På
engelska: United Nations Framework Convention on
Climate Change. Normalt används bara namnet
Klimatkonventionen eller UNFCCC. Konventionen,
som skapades 1992, togs fram snabbt och skrevs
under vid Riokonferensen, men inga konkreta mål
fanns med och inget var då bindande. Denna
konvention ledde senare fram till Kyotoprotokollet.
Hemsida: www.unfccc.int

Koldioxidekvivalent: mått på mängd växthusgaser,
där bidraget från varje enskild gas har räknats om till
den mängd koldioxid som har samma inverkan på
klimatet.

Kolsänka: i all levande materia binds kol. Genom att
kol varaktigt binds i framför allt växtmaterial skapas
en så kallad kolsänka. Den mest betydelsefulla
kolsänkan utgörs av det kol som årligen lagras i
skogarnas ekosystem.

Kyotoprotokollet: ett protokoll (eller handlings-
plan) som antogs vid det tredje internationella mötet
om klimatkonventionen. Protokollet specificerar mål
för begränsning av utsläpp under perioden 2008-
2012. Totalt är målet ca.   5 % minskade utsläpp
jämfört med 1990 års nivåer för de industriländer som
undertecknat protokollet. Protokollet antogs i den
japanska staden Kyoto och har därför kallats just
Kyotoprotokollet. Läs mer på Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se eller Miljödepartementets
sidor www.miljo.regeringen.se/M-dep_fragor/kli-
matfragor/index_klimat.htm

Mekanismen för en ren utveckling (Clean
Development Mechanism, CDM). En av de tre
flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet handlar om
projekt för att minska utsläpp, och liknar det som
kallas gemensamt genomförande. Projekten ska
dock till skillnad från gemensamt genomförande
vidtas i u-länder som i dag inte har något
utsläppsåtagande. Projekten har förutom utsläpps-
begränsningen som syfte att leda till värdlandets
hållbara utveckling. Syftet, enligt artikel 12, är att
bidra till att konventionens mål nås samtidigt som
dessa länder får hjälp att klara en hållbar utveckling.

Skatteväxling – Att växla skatter är en tanke som
går ut på att man höjer skatter på det som är skadligt
för miljön och sänker skatten på det som i sig inte är
skadligt. Huvudsyftet med en skatteväxling är att
minska miljöbelastningen och göra det miljövänliga
valet till det billiga valet. Målet är att ge miljön ett pris
som stimulerar alla använda naturens resurser
effektivare. Att höja skatten är ett sätt att ge naturen

ett pris och för att inte skatterna totalt skall bli
enormt höga så växlas en höjning mot en sänkning
på annat håll.

SweClim - Det svenska regionala klimat-
modelleringsprogrammet (Swedish Regional
Climate Modelling Programme, SWECLIM) är ett
forskningsnätverk finansierat av en stiftelse –
MISTRA (Miljöstrategiska forskningsstiftelsen) och
SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut). SWECLIM arbetar för att öka kun-
skaperna och medvetenheten om klimatförändringar
på 50-100 års sikt. Huvudsakligen utarbetar man
regionala klimatscenarier som beskriver hur de
globala klimatförändringarna kan påverka Sveriges
klimat. Hemsida: http://www.smhi.se/sweclim/

Utsläppshandel: (Emissions Trading, ET).
En av de flexibla mekanismer som specificeras i
Kyotoprotokollet är att handel med utsläppsrätter
ska vara möjlig mellan de länder som har gjort
utsläppsåtaganden. En sådan handel kan betyda att
ett land som minskar sina utsläpp mer än vad landet
behöver kan sälja detta ”överskott” till ett land som
har svårare att minska sina utsläpp. Inom EU startar
2005 dessutom ett system för utsläppshandel mellan
stora anläggningar/företag. Systemet omfattar ca.
30% av EU:s totala koldioxidutsläpp.

Växthuseffekten: Kortvågig strålning från solen
når jorden. En del ”studsar tillbaka” (reflekteras) ut i
rymden. En del fångas upp av atmosfär, hav, mark
och växtlighet. Därifrån återutsänds energin som
långvågig värmestrålning. Men atmosfären släpper
inte ut de långvågiga strålarna lika lätt som de
kortvågiga. En del värme hålls därför kvar. Detta är
växthuseffekten, som alltså finns naturligt och är helt
nödvändig för liv på jorden.

Växthusgaser: samlingsnamn på en grupp gaser
som påverkar och förstärker växthuseffekten och
som omfattas av klimatkonventionen och Kyoto-
protokollet. Gaserna är: koldioxid, metan, dikväve-
oxid (lustgas), fluorkolväten (HFC), perfluorkol-
väten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Koldioxid
är den klart dominerande i mängd, men är faktiskt
inte den mest skadliga.


