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Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut  
några av dem. Programmet passar bra  
att se tillsammans med Perspektiv på  
världen – Kampen för miljön och  
Perspektiv på världen – Solenergi.

Ord och begrepp
global uppvärmning, klimatförändringar,  
väderfenomen, utsläpp, klimatavtal, FN

Frågor utifrån programmet
1 Temperaturökningen i världen får inte 

överstiga två grader för att vi ska klara de 
globala miljömålen. 
a Hur mycket måste vi minska utsläppen 

med för att lyckas med det?
b Vad händer om den globala uppvärm-

ningen fortsätter att öka?
2 USA drog sig ur Parisavtalet 2017. 

a Vad är Parisavtalet? 
b Vilka argument hade USA för att dra 

sig ur avtalet? 
3	 Det	finns	flera	faktorer	till	varför	klimat-

arbetet inte går så fort som det borde. 
a Vilka faktorer nämns i programmet? 
b	 Vilka	fler	faktorer	kan	du	komma	på?	

Sök gärna mer information på nätet. 
4 Leonardo DiCaprio och Xiuhtezcatl  

Martinez är båda djupt engagerade  
i miljöfrågan. 
a Vad säger de att vi behöver göra för att 

bromsa den globala uppvärmningen? 
b Vems är ansvaret? 
c Finns det likheter och skillnader i vad 

de säger?

Arbeta vidare
5 Sedan 1970-talet har internationella  

överenskommelser och avtal om miljön 
slutits i FN. Ta reda på mer om dem.
a När slöts det första?
b Hur framgångsrika har de varit? 
c Hur har de efterlevts? 
d Är det några länder som valt att stå  

utanför? 
6 FN har formulerat 17 globala mål för en 

hållbar utveckling. . Ta reda på vilka de 
är. Välj ut de fem du tycker är viktigast 
och förklara varför du tycker så. Vilka 
tror du blir svårast att uppfylla? Varför?

7 Ekologiska fotavtryck är ett mått på hur 
mycket resurser som du förbrukar. Mät 
dina ekologiska fotavtryck! Det kan  
du göra bland annat på WWF eller på 
Svalna.se. 
a	 Vad	fick	du	för	resultat?	
b Vad kan du kunna göra för att minska 

dina ekologiska fotavtryck?
8	 Ta	reda	på	mer	om	hur	effekterna	av	den	

globala uppvärmningen kan se ut i fram-
tiden beroende på hur mycket eller lite 
vi lyckas minska utsläppen. Använd till 
exempel Naturvårdsverkets eller IPCC:s 
sida. 

Hotet mot miljön
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Diskussionsfrågor
9 Hur kommer klimatarbetet se ut  

i framtiden? Hur ser det ut om tio  
år – och varför?  

10 Fattiga länder gör mindre ekologiska  
fotavtryck än rika, vad tror du att det  
beror på?

11 Diskutera vilka saker i ditt liv du tror har 
mest negativ inverkan på miljön? Vilka 
av de sakerna skulle du kunna tänka dig 
att ändra på, göra mindre av? Utgå gärna 
från dina ekologiska fotavtryck, om du 
testat dem. (Se fråga 7.) 

12 Vad talar för att vi kommer att minska 
utsläppen och bromsa den globala upp-
värmningen? Vad talar emot? Vilka åt-
gärder kommer att krävas?  

13 Varför är det en skådespelare som Leo-
nardo DiCaprio som talar infor FN:s ge-
neralförsamling? Vad kan syftet med 
det vara? Vad är hans budskap och hur 
formulerar han sig? Vilka ord använder 
han? Vad kallar han sig själv? 

På nätet
n FN
n Världsnaturfonden
n Naturskyddsföreningen
n Naturvårdsverket
n Svalna
n SMHI
n IPCC – The Intergovernmental  

Panel on Climate Change

Andra program från UR  
om miljö och klimat
n Perspektiv på världen – Kampen  

för miljön
n Zero Impact
n Klimatresan
n I skuggan av klimatet
n Mänsklighetens sista  

dagar – Klimatkollaps
n Härifrån till hållbarheten


