
Uppdrag framtid. Lärarhandledning 

1 
 

  

Lärarhandledning 



Uppdrag framtid. Lärarhandledning 

2 
 

UPPDRAG FRAMTID 

– unga klimathjältar engagerar sig i miljöfrågor  

 

 
 

Hållbar utveckling 
– och Agenda 2030  

2015 skrev FNs medlemsländer en ambitiös agenda med 17 mål som tillsammans ska leda till att 
fyra saker blir verklighet 2030:  
 
1. Avskaffa extrem fattigdom  
2. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
3. Främja fred och rättvisa 
4. Lösa klimatkrisen 
 
Enligt Agenda 2030 grundar sig arbetet med hållbar utveckling i tre perspektiv: miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt. Att arbeta för en hållbar utveckling innebär att man utvecklar idéer och 
uppfinningar som värnar om våra naturresurser. Detta sker genom en ekonomisk utveckling som 
tar hänsyn till dagens och framtidens generationer samt naturens hälsa och rättigheter. Med 
utgångspunkt i FNs Agenda 2030 publicerade den svenska regeringen 2018 en handlingsplan med 
målet att Sverige som modern välfärdsstat ska vara världsledande, både nationellt och 
internationellt, i implementerandet av de 17 målen för en hållbar utveckling. Ambitionen är bland 
annat att ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla”.  
 
Mer information kring de globala målen för hållbar utveckling hittar du hos den svenska 
avdelningen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) HÄR  

https://www.se.undp.org/
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Lärande för hållbar utveckling  

Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral, delaktighet, jämställdhet, samhälleliga 
intressekonflikter och människors relation till naturen. Utifrån Agenda 2030 har Skolverket 
utformat målet att alla elever, efter avslutad utbildning, ska ha utvecklat sin handlingskompetens så 
att de på ett medvetet sätt kan värdera olika alternativ, ta ställning i frågor som rör hållbar 
utveckling och ha förmågan att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle. Den pedagogiska 
verksamheten behöver därför ge eleverna möjlighet att skaffa sig kunskap om, förståelse för och 
kritiskt kunna granska olika perspektiv, motiv och intressen. Skolans ämnen kan bidra med olika 
aspekter på vad hållbar utveckling är genom att ge eleverna möjligheter att granska sina livsstilsval 
och värderingar. Eleverna behöver också ges tillfälle att sätta sina livsstilsval och värderingar i 
relation till andra människors levnadsvillkor och värderingar, ur såväl lokala som globala perspektiv. 
(Skolverket, Agenda 2030) 
 

Om programserien och dess syfte 

Vad har Greta Thunberg (som inspirerar tusentals ungdomar att kämpa för klimatet), Louis Braille 
(som uppfann blindskriften) och Malala (som inspirerar tusentals att kämpa för alla barns rätt till 
utbildning) gemensamt? Jo, alla tre är personer med stark handlingskraft och vilja att påverka 
världen och på sitt sätt göra den till en bättre plats för alla.  
 
I serien Uppdrag framtid möter vi barn och vuxna som aktivt och handlingskraftigt jobbar för att 
påverka sin omgivning för en hållbar framtid. Programserien innefattar sex fristående avsnitt och 
varje avsnitt är kopplat till några av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling samt det centrala 
innehållet i flera ämnens kursplaner.   
 
I lärarhandledningens avsnittsspecifika delar finns förslag på innehåll till undervisningen: 
begreppslista samt anpassade uppdrag till respektive avsnitt och kursplanernas centrala innehåll. 
Syftet och målet med programserien och uppdragen är att inspirera elever till handlingskraft med 
avsikt att påverka omgivningen. Kunskaper från avsnitten och handlingskraft från uppdragen kan 
generera, utveckla och förändra värderingar samt skapa hopp för en hållbar utveckling.  
 

Uppdragen som presenteras i lärarhandledningen är utformade och formulerade för ett passa i 
ämnesövergripande arbete. Aktuella kopplingar till läroplanen finns presenterade i respektive 
avsnittsspecifik del. 
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Skolans värdegrund och uppdrag  

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
 

Avsnittsförteckning 

Sex avsnitt à 14 minuter                                                       Sida 
Avsnitt 1: Miljöklubben plockar skräp    5 
Avsnitt 2: Bilfri dag i Höganäs     9 
Avsnitt 3: Maria älskar att återbruka 12 
Avsnitt 4: Promenadklubben i klimatdemonstration 16 
Avsnitt 5: Alve bakar kakor för världens fattiga  19 
Avsnitt 6: Renskötaren Risten Alida och klimatet  22 
 
Kopieringsunderlag  27 
 

 

Målgrupp  

Primärmålgrupp: förskoleklass – årskurs 3 
Sekundär målgrupp: årskurs 4 – 6 
Ämne i skolan: ämnesövergripande 
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Vi möter Nina och hennes kompisar i Miljöklubben när 
de plockar skräp och vinner pris för sina insatser i 
Huddinge kommun. Vi lär oss om hur skräp i naturen 
påverkar djuren och miljön. Vi träffar också dykaren 
Fredrik som rensar Mälaren på skräp.  
 
 
Globala mål kopplade till avsnittet 

Mål 14: Hav och marina resurser  
– Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt  
i syfte att uppnå en hållbar utveckling.  
 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald  
– Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsnitt 1. Miljöklubben plockar skräp 

 

 

 

 

 

 

 
Kopplingar till kursplaner, Lgr11  

Bild 
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg  

 
NO 
• Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende […]. Hur materialen kan återvinnas. 
 
SO 
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. 
 
Teknik  
• Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov 

samt hur de har förändrats över tid. 
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Samtalsfrågor  

 
Inför tittande 
1. Vad är skräp? 
2. Vad brukar du göra med ditt skräp? 
3. Varför är skräp dåligt för natur och djur?  

 
Efter tittande  
1. Miljöklubben plockar skräp i naturen, varför? 
2. Miljöklubben hittar mycket skräp runt sin återvinningsstation.  

Hur ser det ut runt återvinningsstationer där du bor?  
3. Vilket slags skräp kan man hitta i sjöar och vattendrag? 
 
 

 
 
 

Två fristående uppdrag 
 

1. Vad händer med skräpet hemma?  

Om uppdraget: Eleverna upptäcker och reflekterar 
över vad som slängs i ett hem, och vad som kan 
återvinnas eller återanvändas. Genom att aktivt 
upptäcka sopor och skräp i sin egen vardag 
uppmärksammas också eventuell överanvändning av 
förpackningar och den miljöpåverkan de för med sig. 
 
  
 

Begrepp i avsnittet   

Mikroplaster  
Samlingsnamn för plastbitar mindre än 5 millimeter. På grund av människors användning av plast kan man idag 
hitta mikroplaster överallt i naturen. 

 Forskare 
En person som aktivt och metodiskt bedriver vetenskapliga studier med målsättning att få nya kunskaper och öka 
det gemensamma vetandet i samhället.  

Manet 
Nässeldjur som lever i havet. Vissa maneter är farliga, men de flesta som finns i svenska hav är ofarliga. De kan 
brännas och detta känns olika mycket beroende på vilken sorts manet det är och vilken del av kroppen den 
vidrör.  
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Förbered uppdraget 

• Vad slängs hemma en vanlig dag? Diskutera. Sammanfatta diskussionen genom att 
formulera en hypotes om det vanligaste skräpet i ett hem. 

• Ge eleverna i uppgift att bli skräpupptäckare för en dag. Vad slängs i deras hem? Undersök! 
Tipsa eleverna om att titta både i hushållssoporna och i hemmets egen återvinning om en 
sådan finns. Be dem särskilt uppmärksamma vilka sorters förpackningar de hittar.  
Sist i handledning finns en tabell – kopieringsunderlag – som stöd för minnet i 
undersökningen. 

 

Genomför uppdraget 
• Låt eleverna jämföra sina tabeller och sammanfatta sina upptäckter. Vilket skräp och vilka 

förpackningar slängs det mest av?  
• Jämför resultaten med er hypotes. Likheter? Skillnader? 

 
Vad händer med våra sopor? 

• Vad händer med våra sopor när de forslas bort från ett hem? Resonera tillsammans!  
Titta också på UR Play: Välkommen till staden, avsnitt 1 “Sopor” (8 minuter). Finns det 
något sätt vi kan minska vår mängd skräp? Fundera på hur! Använd begrepp som återvinna 
och återanvända i samtalen. 

• Uppmärksamma återigen elevernas tabeller. Vad av det som slängs i ett hem kan i stället 
återvinnas eller återanvändas? Vilka förpackningar är nödvändiga och vilka är inte lika 
nödvändiga? Hur kan man tänka när man handlar för att undvika onödiga förpackningar? 

 
Inspirera andra!  
Vad kan man göra för att minska sopberget? Vill eleverna själva bidra till en förändring i samhället 
kring hantering av sopor och skräp? Vad kan man göra för att inspirera sina medmänniskor till att 
minska mängden skräp från hemmen? 
• Gör en presentation av den fakta som samlats in (digital, analog, sammanställ bilder eller 

filmklipp till en presentation).  
• Presentera er samlade information för elever på skolan eller på ett föräldramöte. Kanske kan 

resultatet av er undersökning inspirera andra att också fundera över vilka sorters förpackningar 
som används i hemmen och hur detta kan påverka miljön.  
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2. Tillsammans röjer vi 

Om uppdraget: Har du en klass som tycker om att tävla? Organisera en skräpplockarutmaning! 
Eleverna spanar efter skräp i närområdet samtidigt som de samlar in det. De resonerar också kring 
varför skräp hamnar på fel platser.  
Givetvis kan en skräpplockardag organiseras utan tävlingsinslag, men det skulle kunna motivera 
ytterligare att räkna soppåsar och väga skräp. 
 
Före skräpplockarutmaningen 

• Diskutera vilken sorts utrustning som behövs för att plocka skräp – allt från något att samla 
och förvara skräpet i till skyddsutrustning för de som städar (handskar, förkläde osv). Hur 
ska skräpet forslas bort från skolan? Kanske kan föräldrar bistå i aktiviteten? 

• Dela in ett skräpplockarområde i samma antal som klassen delas in i arbetsgrupper. 
 
Efter skräpplockarutmaningen  

• Resonera kring varför skräp hamnar på fel platser. Vilket skräp hittades? Varför hade det 
hamnat där, tror eleverna? Vilken kunskap behöver nedskräparna för att lägga skräpet på 
den plats där det hör hemma? Dokumentera resonemanget.  

• Vill eleverna sprida sina förvärvade kunskaper och erfarenheter till fler – skolkamrater, 
föräldrar eller andra? Skicka in en insändare till lokaltidningen, tillverka affischer, 
broschyrer eller film att dela analogt eller digitalt. 

 
Inspirera andra! 
• Sätt ett mål för skräpplockarutmaningen, till exempel att engagera ytterligare 30 personer som 

inte går i klassen till att plocka skräp. Genom att också uppmana alla som deltar att 
dokumentera sitt arbete med bilder eller filmklipp (till sociala medier) under hashtag 
#uppdragframtid kan eleverna se om de uppnått sitt mål.  
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Vi möter fyra vänner från Helsingborg som kämpar för  
en bilfri dag. Vi lär oss om fossila bränslen, 
växthuseffekten och hur de hänger ihop. Vi träffar 
också Fredrika Ek som cyklat jorden runt.   
 
 
Globala mål kopplade till avsnittet  

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
– Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en  
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
 
Mål 11: Hållbara städer och samhällen  
– Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsnitt 2. Bilfri dag i Höganäs 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till kursplaner, Lgr11  

 
SO 
• Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 
• Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och 

klimat. 
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier. 
 
Teknik 
• Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan 

sammanfogas. 
• Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller. 
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Samtalsfrågor  

 
Inför tittande 
1. Hur brukar du ta dig till skolan?  
2. Är något transportmedel bättre för hälsan än 

något annat?  
 
Efter tittande  
1. Varför vill barnen i avsnittet ordna en bilfri dag?  
2. Hur ser det trafiksituationen ut där du bor? Är det något du skulle vilja förändra i trafiken?  
3. Vilka miljövänliga sätt finns det att ta sig till jobb och skola?  
4. Vad menar Fredrika med att hon inte vill att hennes resande ska få negativa konsekvenser för 

andra? 

5. Vad skulle du packa inför din jorden runt resa på cykel?  
 

  
 
  

Begrepp i avsnittet  

Fossila bränslen  
Energikällor under markytan. Primär orsak till de stora utsläppen av växthusgaser som orsakar 
klimatförändringar. Exempel på fossila bränslen är kol, olja och naturgas. 
Bränsle  
Ett ämne (substans) man eldar med eller värmer upp för att få energi, till exempel bensin, kol, diesel. 
Växthusgas  
Gaser som till exempel koldioxid, vattenånga och metan. Växthusgaser finns i jordens atmosfär och fungerar som 
ett täcke runt jorden. Växthusgaser behåller värmen från jorden och från solens strålar vilket gör jordytan 
beboelig och lagom varm för växter, djur och människor.  
Atmosfären  
Utgörs av olika växthusgaser – ett skyddande lager runt vår jord.  
Klimatförändringar  
Förändringar i jordens klimat över tid. Jordens temperatur ökar på grund av ökad mängd växthusgaser. 
Konsekvenser blir till exempel torka och översvämningar som sker så snabbt att växt- och djurriket inte hinner 
anpassa sig och många arter därför dör ut. 
Havsnivå 
Havets nivå är en nollpunkt man hänvisar till när man pratar om höjder. Man räknar till exempel hur högt 
någonting är över havet eller hur djupt under havsytan något är. Kebnekaise, Sveriges högsta berg, är cirka 2 096 
meter över havsnivån.   
Återanvända 
Använda ett föremål igen, skapa nya föremål av gamla saker. 
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Uppdrag 

Min framtida bil 

Om uppdraget: Varför ser en bil ut som den gör? Ett fordons form, konstruktion och mekanism 
har sina orsaker. Hur kan man förändra bilars påverkan på miljön för framtidens bilar? Eleverna 
bygger egna bilar efter egna ritningar, med material som kan återanvändas. 
 
• Brainstorma! Vilken sorts bil vill eleverna köra i framtiden? Hur ser bilen ut? (säten, dörrar, 

bagagelucka osv)  
• Vilken sorts drivmedel behöver den här framtida drömbilen? Behöver eleverna komma på ett 

potentiellt nytt framtida drivmedel för just sin bil? 
• Gör en ritning av bilen. Vilken form har den? Hur många personer får plats i den?  Hur många 

hjul har den? osv 
• Bygg bilen. Använd material som går att återanvända. Eleverna kanske kan ta byggmaterial 

hemifrån? Låt eleverna demonstrera sin bil för varandra. 
 

 
Arbeta vidare 
Arrangera eventuellt en tävling i klassen för att se vems bil som kommer längst genom att låta 
bilarna åka nerför en ramp. Varför åker just den bilen längst? 

 

Inspirera andra! 
Gör reklam för den framtida drömbilen! Presentera fördelarna och på vilket sätt den är mer hållbar 
utifrån miljöaspekter. Skriv en presentationstext och spela in en reklamfilm!  
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Vi möter Maria från Rissne som älskar att pyssla med 
återvinning. Hon arrangerar en loppis på sin gård. Vi 
lär oss om konsumtion och varför det är viktigt att ta 
vara på jordens resurser. Vi träffar också 
konsthantverkaren Johanna Törnqvist som skapar 
med skräp. 
 
 
Globala mål kopplade till 

avsnittet 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
– Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,  
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
 
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion  
– Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsnitt 3. Maria älskar att återbruka 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till kursplaner, Lgr11  

NO 
• Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende […]. Hur materialen kan återvinnas. 

 
SO 
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier. 
 
Teknik 
• Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan 

sammanfogas. 
 
Slöjd 
• Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet. 
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Samtalsfrågor  

Inför tittande 
1. Vad betyder återanvändning?   
2. Hur kan man återanvända saker?  
 
Efter tittande  
1. Varför ordnade barnen i avsnittet en loppis? 
2. Vad menar konsthantverkaren i avsnittet med att återvunna material är framtiden? 

3. Hur tror du att vi skulle kunna använda plast i framtiden?  
4. “Vi handlar som om vi har fyra planeter” – vad menas med det?  
5. Vad är konsumentmakt?  

 

 
 

Två fristående uppdrag 

 
1. Vägen till dig – om en produkt 

Om uppdraget: Vad kan man göra av saker man inte längre använder? Låt eleverna undersöka en 
produkt som vi använder dagligen och köper mycket av. Hur påverkar tillverkningen och 
transporterna miljön? 
 
Uppdraget passar för grupparbete där respektive grupp tar reda på mer om en vanlig vara, till 
exempel kläder, mat och elektronik. 
• Vad köper ni själva mycket av? Kläder, godis, leksaker, annat? Diskutera. 

 
• Fördjupa er i en särskild vara. Undersök något av följande: 

Begrepp i avsnittet 

Jordbruk  
Jordbruk betyder att man brukar – använder – jorden i syfte att producera livsmedel, djurfoder och råvaror för 
energi- eller industriändamål. 
Vattenresurser  
En vattenresurs är en naturresurs som kan användas för dricksvattenförsörjning. 
Produkt  
Slutresultatet av en process. En produkt kan till exempel vara ett klädesplagg eller mat.  
Kemikalier  
Ämnen som finns överallt omkring oss. Vissa är naturliga och andra tillverkar vi människor. Vissa är farliga för 
människor och miljö, andra är viktiga för att vi ska överleva. 
Transportera  
Att flytta något från ett ställe till ett annat.  
Konsumtion  
Användning av en viss produkt, till exempel kläder och mat.  
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Var köptes produkten? Vad innehåller den? Vad är den gjord av? Var är den producerad? 
Hur kom produkten till Sverige/orten/affären – vilka tänkbara transportsätt? Hur tror ni 
produkttillverkningen och transporterna påverkar miljön? Vad kan man köpa i stället för den här 
produkten? Hur kan man återvinna eller återanvända produkten?  
 
• Avsluta arbetet genom att låta respektive grupp sammanfatta informationen i en tecknad serie 

(bilder och text) som illustrerar händelseförloppet: 
från produktens födelse till resan, hur den hamnade i Sverige, hur den används och hur den kan 
återanvändas. 

 

 
Inspirera andra!  
Att ta vidare en skoluppgift så att den blir autentisk kan motivera eleverna. Komplettera och vidga 
gärna undervisningen genom att skapa utrymme för eleverna att kunna påverka, kanske genom 
lokala nyheter på er ort? Sprid er serie – eller uppmärksamma det eleverna har lärt sig genom att de 
får möjlighet att presentera det för en större publik (fler skolkamrater, rektor, föräldrar och syskon). 
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2. Ge gamla saker nytt liv 

Om uppdraget: Vad gör vi med saker som vi tröttnar på eller växer ifrån? Ge dem nytt liv genom 
återanvändning!  
 
Förbered uppdraget tillsammans 
• Vad har ni hemma som inte används längre – kläder, prylar, leksaker, toalettpappersrullar, 

burkar osv. Vad kan man göra med sakerna? 

• Presentera begrepp som återanvända, återvinna och donera. Vilka gamla saker passar att 
återanvända, återvinna och donera? Vad kan man bygga av toalettpappersrullar och burkar? 
Brainstorma!  

• I avsnittet visas att en gammal chipspåse kan användas som silverpapper. Vad har eleverna i sina 
hem som passar att ge nytt liv? Ge eleverna i uppgift att ta med något som inte längre används, 
något som kanske kommer att slängas, men kan återanvändas.   

 
Övergå till enskilt arbete alternativt pararbete 
• Låt eleverna presentera sakerna de tagit med sig. 
• Varför används sakerna inte längre? Hur kan eleverna återanvända materialet?  
• Vad kan eleven nyskapa av materialet? Sy kläder? Göra presenter (dockor, leksaker)?  
 
Inspirera andra! 
• I programmet arrangeras en loppis. Ni kanske också kan göra det för att sälja de nya prylarna 

och få pengar till klasskassan eller donera det intjänade till en organisation?  
• Visa gärna upp det ni skapat – för att inspirera andra att också återbruka gamla saker. 

Fotografera och sprid bilderna. Skriv korta texter där ni förklarar vad ni gjort och varför. 
Bilderna kan också sättas ihop till en kort film.  
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Vi möter barnen i Promenadklubben som strejkar för 
klimatet. Vi lär oss om demonstrationsrätt och att alla 
har rätt att göra sin röst hörd. Vi träffar också 16-åriga 
Melda Nanfeldt som är medlem i miljöorganisationen 
Fridays For Future.  
 

Globala mål kopplade till avsnittet  

 
Mål 5: Jämställdhet  
– Uppnå jämställdhet och alla 
kvinnors och flickors egenmakt. 
 
Mål 10: Minskad ojämlikhet  
– Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
 
 

Avsnitt 4. Promenadklubben i klimatdemonstration 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till kursplaner, Lgr11  

Bild 
• Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder 
 
Musik 
• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. 
 
SO 
• Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).  
• Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan 

innebära i skolan och i samhället. 
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier. 
 
Teknik 
• Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i 

elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner. 
 
Svenska 
• Språkbruk: Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och 

yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt 
möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier. 
Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och 
verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 
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Samtalsfrågor 

Inför tittande 
1. Vad är en miljöorganisation?  
2. Vilka miljöorganisationer känner du till?  
3. Vad vet du om Greta Thunberg? 

 
Efter tittande  
1. Har du deltagit i en demonstration någon gång? Vad handlade demonstrationen om?  
2. Vad skulle du vilja demonstrera för? 
3. Vilka olika sätt kan man demonstrera på?  
 

 

Två fristående uppdrag 

1. Mina åsikter  
Om uppdraget: Hur kan man visa sina åsikter? Det finns såklart många sätt, där ett är att 
demonstrera. Vad innebär det? 
 

• Finns det något där ni bor eller på er skola som ni önskar vore annorlunda – lek- och 
idrottsplatser, skolmat, nedskräpning osv. Vill ni att det förändras? 

• Välj ett problem och brainstorma fram en eventuell lösning.  
• Vem eller vilka behöver få den här informationen? Ofta är det en beslutsfattare i den 

aktuella frågan – rektor, förvaltning, kommunfullmäktige osv. 
• Hur vill ni presentera ert problem och er lösning? 

• Uppmuntra gärna till alternativa aktiviteter som att måla en bild, skriva en dikt eller sång 
eller öva in en dans. 

Begrepp i avsnitt 

Påverka  
Göra skillnad, förändra. 
Förmedla  
Berätta något för andra. Det går att förmedla något med till exempel skyltar, bilder och ord.   
Rättigheter  
Tillåtelse enligt lag. 
Medborgare  
Människor som bor, arbetar och röstar i ett land. En medborgare har rättigheter och skyldigheter i ett land enligt 
landets lag. Landets medborgare har rätt till landets pass och identifikation.  
Tillstånd  
Tillåtelse, godkännande 
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Inspirera andra! 
• Kanske skulle eleverna tycka att det vore spännande att organisera en så kallad flash mob? En 

flash mob är en grupp som anonymt samlas på en plats, gör något oväntat för en stund (dansar, 
sjunger) och sedan skingras. Det kan för en allmänhet skapa lite förvirring men också vara ett 
effektfullt sätt att uppmärksamma en fråga som denna.   
 

 
 

2. Att demonstrera  

Om uppdraget: Uppdraget 
uppmärksammar hur man kan göra 
sin röst hörd genom en 
demonstration. Men vad krävs för att 
genomföra en sådan? Träna genom att 
dramatisera en egen demonstration. 
 
• Har eleverna sett en 

demonstration någon gång – i 
verkligheten och/eller på tv? Har 
de själva deltagit i en 
demonstration?  

• Det finns demonstrationer på 
YouTube att titta på och kanske 
inspireras av.  

• Hur kan en demonstration leda till 
en förändring? 

• Presentera och förklara innebörden av åsiktsfrihet. Får alla tillstånd till att demonstrera? Vilket 
är polisens ansvar vid en demonstration?  

• Finns det något som ni skulle vilja förändra? Vad skulle ni vilja demonstrera för eller emot? Vad 
behöver man för att kunna demonstrera (tillstånd osv). Vad önskar ni uppnå med er 
demonstration  

• Dramatisera demonstrationen. Addera gärna skyltar, ramsor, verser, skallrop osv.  
 
 
Inspirera andra! 
• Vill eleverna demonstrera på riktigt? Komplettera och vidga gärna undervisningen genom att 

skapa utrymme för eleverna att kunna påverka. Uppmärksamma det eleverna har lärt sig genom 
att de får möjlighet att presentera det för en större publik (fler skolkamrater, rektor, föräldrar 
och syskon). 
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Vi möter Alve från Bredby som har som mål att baka och 
sälja 10 000 kakor till förmån för välgörenhetsorganisa-
tionen Världens barn. Vi lär oss vad det innebär att vara 
fattig och vad man som barn kan göra för att hjälpa till att 
bekämpa fattigdom. Vi träffar också Petra Wadström som 
uppfunnit Solvatten, en dunk som renar vatten med hjälp av 
solenergi. 
 
 
Globala mål kopplade till avsnittet  

Mål 1: Ingen fattigdom  
–  avskaffa all form av fattigdom överallt. 
 
 

Mål 4: God utbildning för alla  
– är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 
 
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap  
– är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopplingar till kursplaner, Lgr11  

NO 
• Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

 
SO 
• Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
• Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster 

kan kosta.   
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier 
 

 

Avsnitt 5: Alve bakar drömmar för världens fattiga 
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Samtalsfrågor 

Inför tittande 
1. Vad tänker du på när du hör begreppen fattig och 

fattigdom? 
2. Finns fattigdom i Sverige? Beskriv hur du tänker. 
3. I vissa delar av världen lever fler i fattigdom än i andra. 

Vad beror det på?  
 
Efter tittande  
1. Alve säljer kakor för att samla in pengar till organisationer som hjälper fattiga. Om du skulle 

vilja göra något i samma syfte, vad skulle det kunna vara? Hur skulle du kunna gå till väga? 
Diskutera.   

2. Varför är rent vatten viktigt?  
3. Uppfinningen Solvatten bidrar till att flera människor har tillgång till rent vatten och därför 

kan hålla sig friska och gå i skolan. Hur fungerade uppfinningen?  

 

Två fristående uppdrag 

1. Insamlingen 

Om uppdraget: Att hjälpa andra utan att 
önska något i gengäld är att göra en god 
gärning. Med Alve som inspirationskälla får 
eleverna i detta uppdrag spinna vidare på samma 
tråd.  
 
• Inspireras av Alve som arbetar ideellt och donerar 

pengar till Världens barn. Skulle ni kunna göra något 
liknande? Vad och hur? Gå på idéjakt tillsammans – skänk 
leksaker, gosedjur osv. Finns det kanske en förening eller 
organisation på er ort som ni skulle vilja stödja? 

• Vad behöver eleverna för att genomföra aktiviteten? Vem ska göra vad och när? Fördela 
uppgifterna i klassen.  

 
Inspirera andra! 
• Sprid informationen om elevernas initiativ – skapa broschyrer, planscher eller skriv till 

lokaltidningen? 

 

 

Att fundera över: Hur hanterar din skola pengainsamlingar?  
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2. En dikt kommer lastad med kunskap 
Om uppdraget: Eleverna reflekterar över hunger och vilka konsekvenser hungern kan få för en 
person. En dikt på temat skapas. 
 
• Hur känns hunger? Föreställ er att inte ha tillräckligt med mat. Ingen dag äter ni er mätta, 

varken hemma eller i skolan. Hur skulle det påverka livet? Hur skulle det påverka skolarbetet, 
träningen, orken, umgänget med kompisar?  

• Lyft era tankar tillsammans. Skriv upp nyckelord från det som eleverna beskriver, till exempel 
trött, arg, ledsen osv.   

• Låt därefter eleverna använda nyckelorden för att skriva en dikt på temat. Diktens budskap 
visar vilka konsekvenser hunger kan få och kanske också en eventuell lösning på den ojämna 
fördelningen av jordens resurser.  
Inspiration genom modelltext där sista ordet på varje rad är första ordet på nästa rad:  
 
Att vara hungrig är jobbigt 
Jobbigt att inte äta sig mätt 
Mätt för att orka i skolan 
Skolan för att lära sig mer 
Mer kunskap för att kunna drömma 
Drömma om ett jobb och framtid 
Framtid för att hjälpa andra 
Andra som behöver ha det bra 
 

• Komplettera gärna diktens budskap med en ritad bild. 
 

 
Inspirera andra!  
Sprid dikterna via sociala medier – en dikt per dag under hashtag #endiktkommerlastad. 
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Vi möter Risten Alida från Ammarnäs vars familj är  
renskötare och märker klimatförändringarna i sin vardag.   
Vi lär oss om hur viktiga djuren är för klimatet. Vi träffar  
också bagaren Sebastien som odlar bin mitt i stan. 
 
 
Globala mål kopplade till avsnittet  

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna  
– Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimat-förändringarna och 
dess konsekvenser. (Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för 
förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.) 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald  
– Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 6: Renskötaren Risten Alida och klimatet  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till kursplaner, Lgr11  

Bild 
• Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.  
 
Naturorienterande ämnena 
• Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och 

årstider.  
• Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande 

arter.  
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. 
 
Samhällsorienterade ämnena 
• Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och 

klimat. 
 
Slöjd 
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. 
• Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet 
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Samtalsfrågor 

Inför tittande 
1. Klimat, vad är det?  
2. Vad betyder klimatförändringar? 
3. Varför är det viktigt att stoppa 

klimatförändringar? 
4. Nämn ett djur som du tror är bra för naturen 

och varför. 
 
Efter tittande 
1. Risten Alidas familj är samer och renskötare. Vad gör en renskötare?  
2. Varför är det viktigt att renskötsel bevaras? 
3. Varför är det viktigt att ta hand om naturen och hotade djur? 
4. Hur önskar du att framtiden ser ut? Vad gör du om 30 år och hur ser världen ut då?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Begrepp i avsnittet 

Alger  
Växter i hav och sjöar. 
Balans  
När det finns tillräckligt många av olika djur och växter är naturen i balans. Då finns det ingen risk att något djur 
eller växt ska utrotas eller försvinna.  
Näringsrik  
Jorden är full av de ämnen som behövs för att något ska växa och leva.   
Mineraler  
Ämnen som finns i jorden som gör att människor, djur och växter lever och växer.  
Gro  
När växter börjar växa  
(att) Beta  
Djur äter växter och gräs på marken.   
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Två fristående uppdrag 

 

1. Hjälp djuren! 

Om uppdraget: Eleverna för möjlighet att på ett konkret och kreativt sätt hjälpa hotade djur i 
närområdet genom att bygga bon eller så växter som mat till djuren. Eleverna följer utvecklingen av 
sitt arbete och ser vilken inverkan det kan ha på ekosystemet i närområdet.  
 
• Låt eleverna tillsammans välja ett hotat djur att hjälpa. Välj förslagsvis mellan insekter, bin, 

igelkottar eller fåglar. 
• Ta reda på vilken sorts hjälp djuret behöver – ett hem eller mat? 
• Bygg, skapa eller skydda hem för djur, till exempel en mulmholk, ett bihotell, bon för igelkottar 

eller en fågelholk. Alternativt samla frön och blommor (sticklingar) som kan planteras som mat 
till bin och insekter. 

• Sätt upp era byggen. Följ utvecklingen under en längre tid. 
 
 
Inspirera andra! 
• Donera era byggen till kommunens förvaltning så att de kan sätta ut era verk i närområdet eller 

sälj era byggen till vänner och bekanta så att de kan sätta ut dessa i sina trädgårdar. 
• Pengarna kan användas till projekt för beskydd av djur och ekosystem som anordnas av olika 

organisationer. 
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2. Renens uppdrag 

Om uppdraget: Renen kan ses som en indikator för hur miljön förändras och klimatförändringar 
pågår.  I uppdraget forskar eleverna om renen. De åskådliggör sina kunskaper genom en lapbook 
som bland annat innehåller information om vilka svårigheter människor och djur har och hur de 
påverkas.   

• Beskriv en ren! Hur ser den ut? Hur anpassar den sig till miljön? 
• Var i världen lever renarna? Hur är klimatet där? Vad äter den under olika årstider? Beskriv 

ett år utifrån renens liv! Varför är ett varmare klimat ett hot mot renar? Vad händer med 
snö som tinar, fryser och tinar igen? Varför är det viktigt att renskötaryrket fortsätter att 
finnas för såväl samer som resten av befolkningen? Hur bidrar renar till att 
klimatförändringar bromsas?  

• Låt eleverna skapa en egen lapbook (se klipp på YouTube) –  en bok där mappen skapas av 
papper och innehållet får filer av vikt papper med fakta och information under flikarna.    

 
Inspirera andra! 
• Redovisa ert arbete för elever i andra årskurser på skolan och för föräldrar.   
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Handledningen är skriven av Vildana Basic i samarbete med UR. 

 

 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När 
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver 
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en 
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder 
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om 
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara 
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller 
annat namn, som framgår i lärarhandledningen). 
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