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Världen släcker för klimatet, släcker du?
Lördagen den 29 mars 2014 vill vi att en 
miljard människor över hela jordklotet 
släcker ner ljuset som en manifestation för 
klimatet.

Nu vill vi engagera landets förskolor, grundskolor och gym-
nasieskolor. Som en hjälp till dig som pedagog presenterar 
vi nu ett inspirationsmaterial som ska stärka och fördjupa 
klimatundervisningen med fokus på Earth Hour. Vi vill att 
Earth Hour ska ge inspiration till att förändra och påverka 
i stort och smått, för en hållbar framtid. Anmäl din klass på 
wwf.se/earthhour-skola

Klimatförändringarna drabbar natur och människor på ett avgörande sätt. En tempe-
raturökning på 4 grader ger mycket stora konsekvenser på alla plan och kan vara en 
realitet redan 2060 om vi inte förändrar vår energianvändning och konsumtion. Mer 
info om klimatet finner ni i bilaga 1 samt på WWFs hemsida.

Är det bra att ta upp stora problem med ungdomar?
Som pedagog och lärare känner du eleverna och sammanhangen. Låt elevernas tan-
kar få stort utrymme.
Unga som har kunskap och är delaktiga i hållbar utveckling har mer positiv syn på 
framtiden. Läs mer i artikeln och i Maria Ojalas avhandling 
http://www.dn.se/insidan/de-som-oroar-sig-mest-mar-ofta-bast/ 

På Earth Hours hemsida wwf.se/earthhour finns en powerpointpresentation av Earth 
Hour och syftet med den globala kampanjen. Visa gärna denna och diskutera med 
dina elever.

Ge föräldrarna en chans
Ge föräldrarna en chans att ta upp frågorna på hemmaplan. Berätta att ni kom-
mer vara med i Earth  Hour och hur ungdomarna kommer involveras. Uppmuntra 
föräldrarna till samtal och gemensamma aktiviteter – för ungdomarnas skull och för 
planetens skull.

Hur började det?
Earth Hour är en global manifestation för klimatet som startade 2007 på initiativ av 
WWF i Australien. Idén är att människor över hela världen kan förenas i en 
enkel handling vid samma tid, tidszon efter tidszon. Earth Hour genomfördes 2012 i 
152 länder. Världsnaturfonden WWF är initiativtagare till Earth Hour, globalt och i 
Sverige. 

Earth Hour 2014 kommer att äga rum lördagen den 29 mars kl 20:30.

 

 

ANMÄL 
DIN KLASS

WWF.SE/EARTHHOUR

EARTH HOUR
LÄR OCH AGERA

FÖR MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN
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BUDSKAP 2014: BILEN, 
BIFFEN, BOSTADEN OCH 
BÖRSEN 
Årets tema för svenska Earth Hour handlar om de värsta bovarna för klimatet; bilen, 
biffen, bostaden och börsen. Beslutsfattarna måste agera kraftfullt och underlätta för 
människor att bli klimatsmarta. Det behöver bli mycket enklare att vara klimatvänlig 
än vad det är idag.

Hör gärna av er till media och till WWF! Berätta vad ni gör och vilka goda råd ni har.

Detta vill Världsnaturfonden med Earth Hour i år:
Bilen: Vi vill ha en fossilfri biltrafik och fossilfria transporter

Ansvariga politiker - gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och 
bra kollektivtrafik. Vi vill ha transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara 
bränslen.

Biffen: Vi behöver halvera vår köttkonsumtion

Ansvariga politiker - underlätta för oss att äta mindre och bättre kött. Vi vill se fler 
hälsosamma, goda, prisvärda och klimatsmarta alternativ till kött och vi vill ha hjälp 
att hitta bra kött när vi väl äter kött.

Bostaden: Vi vill ha förnybar energi i alla svenska hem

Ansvariga politiker – se till att energin inte slösas bort i våra bostäder. Ställ hårdare 
energikrav på byggnader och ge oss bättre möjlighet till att producera egen el och sälja 
överskottet.

Börsen: Vi vill ha ett klimatsäkert pensionssparande

Ansvariga politiker – se till att våra statliga pensionspengar i AP-fonderna slutar bidra 
till den globala uppvärmningen och istället hjälper till att hejda den, genom investerin-
gar i framtidens hållbara och förnybara energisystem.

Läs mer på wwf.se/earthhour
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Världsnaturfonden WWF har identifierat 
6 stycken grundstenar man undervisar 
med lärande för hållbar utveckling (LHU) 
som ett övergripande perspektiv. Genom 
att få med så många av dessa som möjligt 
i undervisningen, då utvecklas en kvalitet 
i handlingskompetensen för förändring.

1. Livslångt lärande
Vi lär oss ständigt nya saker i nya sammanhang både i och utanför skolan. Det är 
viktigt att vi vågar tänka nytt, vara innovativa och lösningsinriktade. Både process och 
resultat är värdefulla.

2. Den lärande i centrum
Eleven skapar själv sin kunskap i samspel med sin omgivning. Utgå från elevernas 
förkunskaper, frågor och intressen.

3. Helhetssyn
Hållbar utveckling berör både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter vilket på-
verkar innehållet i undervisningen och lyfter fram en ämnessamverkan.

4. Demokratiska arbetsformer
En hållbar utveckling bygger på att alla är delaktiga och engagerade i sociala och mer 
formella sammanhang i skolan och det omgivande samhället. Detta kräver träning av 
förmågor som att formulera frågor, delta i debatter och göra val.

5. Reflektion
Reflektion kan ske på olika sätt: tala, lyssna, skriva och skapa. Det handlar om att kri-
tiskt analysera vart vi är på väg och finna strategier för ett mer hållbart samhälle. Att 
utveckla egna värderingar och beteendemönster är också viktiga.

6. Olika perspektiv
Tillvaron kan kritiskt betraktas ur olika perspektiv där diskussioner och intressefrågor 
är viktiga. Både skolan och den omgivande närmiljön är centrala lärandearenor.

SYFTE OCH 
PEDAGOGISKA

GRUNDSTENAR
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Här följer några exempel på vad en skola 
kan göra under Earth Hour (exemplen 
kommer från skolors tidigare arbeten 
med Earth Hour): 

• Arbeta med hållbar utveckling under hela veckan och anpassa uppgifterna efter 
elevernas ålder. De äldre eleverna gör uppdrag i samhället så att vi på detta sett 
synliggör temat även utanför skolan.

• Använda stearinljus under veckan. Arbeta med energi på olika sätt. Ha någon form 
av mörkerfest som fredagsmys. Skicka hem infobrev till alla föräldrar på olika 
språk. 

• Ta till vara all mat så att den inte slängs.
• Opinionsbildning: informera om Earth Hour och uppmana alla våra familjer att 

delta i Earth Hour. 
• Sätta upp posters på skolan på väl synliga ställen för att uppmana alla att de ska 

släcka ljuset. 
• Skapa en mysstund och uppleva hur det är att vara utan el. 
• Kartlägg samtliga transporter till och från skolan.

Tips på aktiviteter som genomfördes av skolor 2013
1. Global myskväll på skolan. Tipsrunda med ficklampor. Skridsko med ljus från mar-
schaller. Berättarkväll på äldreboende/sjukhus. Nattorientering. Safari med nattljud, 
kolla med lokala djurvänner om var det finns ugglor, rådjur eller andra som hörs i 
marsnatten! (Stockholms stad)

2. Samarbeta med bensinstation eller bilhandlare, kolla lufttryck hos kunder, in-
formera om vikten av rätt tryck. Presentera material med punkter om sparsam körn-
ing eller erbjud uträkning av deras utsläpp av koldioxid till de kunder som kommer. 
(Umeå kommun)

3. Undersök resvanor till och från skolan hos elever och personal. Räkna ut kol-
dioxidmängder. Fråga bussbolag som används om klimatåtgärder och miljöpolicy. 
Presentera för alla på skolan. (Helsingborgs stad)

4. Undersök hur din skola väljer att handla konsumtionsvaror och livsmedel. Väljer 
man med klimatglasögon på? Väljer man lokalt producerat, ställer man miljökrav? 
Väljer man miljömärkta alternativ, kolla om det finns miljömärkta alternativ. Hur 
tänker man angående kött? Läs mer på miljömärket Svanen, KRAV och SNF. 
(Ängelholms kommun)

5. Kläder, mode och miljö. Ta reda på hur kläder påverkar miljön. Gör en modevis-
ning av second hand. Samarbeta med second hand verksamhet som till exempel 
Myrorna eller RödaKorset. Passa på att informera om hur kläder påverkar miljön. 
Kan man låna och byta kläder med varandra på ett smart sätt? Fakta om bomull, läs 
WWFs rapport: www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf 
(Luleå kommun)

6. Vad kostar en semesterresa i koldioxid? (Trosa kommun)

Hör gärna av er till media och till WWF och berätta vad ni gör och vilka goda råd 
ni har.

TIPS OCH EXEMPEL
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Jorden sedd från satellit 

Reflektera över
• Vilka tankar väcker bilden?
• Hur ser kartan ut 2050?

1

4 ÖVNINGAR 
FÖR KLIMATET

Handlingskompetensen för förändring 
är grundläggande – kunskaper, motiva-
tion och möjligheter att genomföra det 
man vill. Här följer några uppgifter inom 
energi- och klimatområdet.
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Kloka klimatbeslut
Politiker (folkvalda, men också tjänstemän som ska verkställa politikernas beslut) 
konsumenter (alla vi medborgare) och producenter (näringslivet, företag). Samtliga 
aktörer i beslutstriangeln måste vara aktiva i förändringsarbetet. 

A. Ta reda på hur bra beslut kommit till i kommun och riksdag, ex. katalysatorer på 
bilar, stopp för rökning på krogar, 20% ekologisk mat i skolan och på sjukhus, biltullar 
i städer, miljöskatt på bensin, fossiloberoende fordon år 2030.

 B. Vad hindrar beslut? Ta reda på bra förslag för klimatet och miljö som hamnat i pap-
perskorgen.  Ex. Skatt på flygresor, gratis kollektivtrafik, minskad andel kött i skolbe-
spisningen, förbud mot att tömma latrin i Östersjön. 

C. Gräv bland motioner och interpellationer som fått avslag i kommunfullmäktig eller 
riksdag. Undersök och reflektera gemensamt. Vad är det för drivkrafter för klimat- och 
miljövettiga beslut? Vilka krafter motarbetar?

D: Viket åtgärd kan lyfta kommunens arbete för att minska klimatpåverkan? Uppvakta 
politiker, skriv ett medborgarförslag (som de flesta kommunerna har) och/eller en 
debattartikel i lokaltidningen.

2

Förändringstriangel

Politiker

Konsumenter Producenter
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Vägar framåt
Denna övning är en del i ”Vår stad 2030”, ett nytt WWF-material som nu testas i några skolor. Denna 
övning ska ge eleverna en tydlig bild av målsättningar och klimatarbete som pågår i samhället.

Hjälp, jorden är för liten! I dag 2014 lever genomsnittssvensken som om vi har tre planeter, se figur nedan. 

År 2030 måste resurserna räcka till ca 9 miljarder människor. Cirka 25% av klimatpåverkan kommer 
från produktion och konsumtion av mat. Hållbar utveckling är att rätta in produktion och konsumtion av 
bränsle och mat till vad planeten tål. Vi ska minska användningen av fossila bränslen till nära noll och i vår 
mat måste andelen vegetabilier öka och andelen animalier minska. Dessutom måste matsvinnet minska 
rejält. Möjligheterna finns, det gäller bara att fokusera och öka tempot i en nödvändig omställning, från 
icke hållbar utveckling till hållbar utveckling. Kunskap, kreativitet och handlingskraft är motorn i detta 
gigantiska omställningsarbete som redan är på gång.

Vad gäller för er stad/kommun? Komplettera högerspalten som gäller er stad/kommun, se på nästa sida. 
Uppgifter bör finnas i den lokala Klimat- och energiplanen som alla kommuner ska ha. 
Energirådgivaren på kommunen kan hjälpa till.

3

Vägar framåt
Förnybar energi och mer vegetarisk mat
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        Kommunens/
        stadens mål*

EU mål

Koldioxidutsläpp i EU 
minskas med 20% 
(2020 jämfört med 1990)

Energibehovet ska 
minskas med 20%

20% 2020

10% 2020

 

Sverige 

17% minskning (2020 
jämfört med 2005)

20% energieffektivare 
(2020 jämfört med 2008)

50% 2020

Fossiloberoende 2030

WWF 

50% minskning (2030 
jämfört med 1990, gäller 
EU)Nära nollutsläpp 2050 
(gäller EU)

Energibehovet i 2050 
ska minskas med 40% 
jämfört med nuläget (gäller 
EU) 

80% förnybart i Sverige 
2030
40% förnybart i EU 2030
100% förnybart 2050, 
globalt 

Fossilfritt 2030 i 
Sverige 

40% minskad klimat-
påverkan från mat till 
2020 i Sverige 
90% vegetarisk kost 
globalt 2050
 
50% minskning 2020 jäm-
fört med 2000 i Sverige

80% minskning 2050 
jämfört med 2008 

Ett gott liv för alla på EN 
planet 2050

Område

Utsläpp av växthus-
gaser

Minskat energibehov 

Andel förnybar energi

Förnybar energi i 
transportsektorn

Mat (produktion, kon-
sumtion)

Ekologiskt fotavtryck

Mål för Sverige är hämtad från http://www.regeringen.se/sb/

Panda Pepp
För att få en omställning till en mer hållbar utveckling måste politiker, näringsliv och 
enskilda förändra och påverka. Vilka råd vill barn ge politiker och andra nyckelperso-
ner? Använd pandorna (bilaga 2) eller hitta andra kreativa former att meddela goda 
och uppmuntrande råd.
• Brainstorma i grupp: Råd för en planet i toppform
• Pargrupp: Be eleverna välja budskap och till vilka budskapen ska förmedlas, över-
räckas personligen eller sättas upp på lämpligt ställe. Välj panda och skriv ner
budskapet väldigt tydligt. Be gärna eleverna återkoppla efter ett par veckor.

Sprid och peppa! Beskriv gärna på er verksamhets hemsida samt meddela WWF på 
www.wwf.se/earthhour-skola vad ni gör för planeten på er skola.

4

Bönor är busbra!



Bilaga 1.  Sammanfattning av storleken på världens koldioxidutsläpp och vad det innebär
Sammanfattning	  av	  storleken	  på	  världens	  koldioxidutsläpp	  och	  vad	  det	  innebär	  

• Hittills	  (sedan	  ungefär	  1850)	  har	  vi	  människor	  släppt	  ut	  1020	  miljarder	  ton	  koldioxid.	  -‐	  Hittills	  
har	  jordens	  medeltemperatur	  ökat	  med	  0,8	  grader.	  

• Bara	  under	  2000-‐talet	  har	  vi	  släppt	  ut	  ca	  308	  miljarder	  ton.	  Det	  är	  med	  största	  sannolikhet	  

oundvikligt	  att	  medeltemperaturen	  ökar	  med	  1,5	  grader.	  Det	  skulle	  innebära	  en	  höjning	  av	  
havsnivåerna	  med	  0,85	  meter	  

• Om	  vi	  ska	  hålla	  oss	  under	  ”2-‐gradersmålet”	  kan	  har	  vi	  bara	  ungefär	  500	  miljarder	  ton	  kvar.	  	  

Även	  om	  vi	  klarar	  målet	  innebär	  det	  en	  höjning	  av	  havsnivåerna	  med	  en	  dryg	  meter	  vilket	  till	  
exempel	  skulle	  innebära	  att	  Amsterdam	  översvämmades.	  

• Man	  räknar	  med	  att	  det	  finns	  runt	  745	  miljarder	  ton	  tillgängligt	  -‐	  Använder	  vi	  hela	  den	  reserv	  

som	  finns	  tillgänglig	  når	  vi	  en	  medeltemperaturhöjning	  på	  mellan	  3	  och	  4	  grader.	  Detta	  skulle	  
leda	  till	  en	  havsnivåhöjning	  som	  dränker	  exempelvis	  New	  York.	  

• Man	  beräknar	  att	  det	  finns	  ytterligare	  drygt	  2000	  miljarder	  ton	  i	  ännu	  icke	  funna	  fossila	  
bränsledepåer.	  	  –	  Använder	  vi	  även	  detta	  blir	  höjningen	  i	  medeltemperatur	  mellan	  5	  och	  6	  
grader.	  

	  
• För	  närvarande	  släpper	  vi	  ut	  ungefär	  31	  miljarder	  ton	  per	  år	  
• Det	  innebär	  att	  vi	  har	  ca	  13	  år	  kvar	  att	  ”spendera”	  innan	  vi	  når	  gränsen	  för	  2-‐gradersmålet.	  

	  

Några	  förväntade	  effekter	  av	  uppvärmningen	  och	  skillnader	  mellan	  2	  och	  4	  graders	  ökning:	  

2	  grader	   4	  grader	  
Fler	  värmeböljor	  (liknande	  den	  2003	  då	  människor	  
dog	  och	  turismen	  i	  många	  länder	  drabbades	  hårt)	  

Ett	  flertal	  länder	  i	  södra	  Europa	  går	  mot	  ett	  
ökenliknande	  landskap	  och	  städer	  som	  London	  
kan	  ha	  sommartemperaturer	  på	  uppemot	  45	  
grader.	  

Ca	  30%	  av	  jordens	  arter	  riskerar	  utrotning	   Ca	  40%	  av	  jordens	  arter	  riskerar	  utrotning	  
Amsterdam	  och	  en	  del	  andra	  låglänta	  och	  kustnära	  
orter	  kan	  komma	  att	  dränkas	  

Sannolikt	  hamnar	  ett	  flertal	  stora	  städer	  under	  
vatten,	  bl.a.	  London,	  New	  York,	  Hong	  Kong	  och	  
Shanghai	  

Blekning	  av	  större	  delen	  av	  alla	  korallrev,	  innebär	  att	  
korallerna	  får	  svårare	  att	  ta	  upp	  näring	  och	  göra	  sig	  
av	  med	  slaggprodukter	  
	  

Stora	  delar	  av	  världens	  korallrev	  dör	  
	  
	  

	   Stora	  förändringar	  i	  ekosystem	  runt	  hela	  världen	  
på	  grund	  av	  förändrade	  havsströmmar	  

	   Ingen	  is	  på	  Nordpolen	  sommartid	  
Ökning	  av	  kraftiga	  oväder	  i	  form	  av	  regn	  och	  
orkaner	  med	  mellan	  13	  och	  15	  %	  

Dubbelt	  så	  stor	  ökning	  (26-‐30	  %)	  av	  regn	  och	  
orkaner,	  skulle	  bland	  annat	  leda	  till	  brist	  på	  
färskvatten	  i	  delar	  av	  Afrika	  och	  Europa	  

	   Ett	  stort	  antal	  européer	  skulle	  tvingas	  flytta	  
norrut	  
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Bilaga 2. Panda pepp
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Bilaga 2. Panda pepp



If there is no URL

With URL - Regular

OR

Därför är vi här
För att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och 
bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Därför är vi här

www.wwf.se

För att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och 
bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen..

Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. Telefon 08-624 74 00.  

info@wwf.se, plusgiro 90 1974-6, bankgiro 901-9746

29 MARS
EARTH WEEK

ÖVNINGAR KLIMAT

Lördagen den 29 mars infaller 
Earth Hour kl 20.30–21.30. 

I inspirationsmaterialet 
finns förslag på övningar 
som  ger en bakgrund till 
Earth Hour och inspirerar.

Earth Hour är världens största 
klimatmanifestation.

Earth Hour infaller en lördag när 
er verksamhet är stängd. Varför 
inte arbeta med ett klimattema en 
hel vecka inför lördagen.

EARTH HOUR - ETT INSPIRATIONSMATERIAL FÖR ÄLDRE ELEVER
WWF.SE

Idé och produktion Strobilus AB

Kontakt: Gitte Jutvik Guterstam, gitte.jutvik-guterstam@wwf.se
Tel 08-624 74 36


