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Energi, klimat och digitalisering – i en hållbar framtid!

Anta utmaningen och stärk krisberedskapen
i din klass!
Vill du ta nya tag i hållbarhetsarbetet och samtidigt stärka elevernas tillit till egen kreativitet och handlingskraft? Då kan detta material stötta dig som pedagog att arbeta ämnes
övergripande inom energi-, kris- och hållbarhetsfrågor med några nya infallsvinklar.
Lycka till!
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Bakgrund
Detta material är framarbetat för att fungera
som en grund för klasser att arbeta med olika
energi-, kris- och hållbarhetsfrågor i linje med
svenska miljömål och globala hållbarhetsmål
i Agenda 2030, bild se sida 75. Det vill främja
ett kreativt och ämnesövergripande arbetssätt som utgår från elevernas vardag, där teori
varvas med problemlösning, experiment och
värderingsövningar.
Med detta material vill vi ge fler verktyg för
att lärare och elever ska kunna vara medskapande och agera proaktivt som grund för hållbar utveckling, risk- och krisberedskap, tillitsstyrning, jämställdhet och demokrati. I ett allt
mer digitaliserat samhälle är tekniken både en
tillgång och risk vid klimat-omställningsarbete
vilket är kopplat till en säker energiförsörjning.
Initiativtagare är energi- och klimatrådgivare
i Forshaga och Sunne kommuner vilka har
samarbeten med Munkfors, Torsby, Hagfors.
Materialet och texterna om programmering
har arbetats fram av sakkunnig inom både
programmering och pedagogiskt arbete för
att knyta energiteknik och energiförsörjning till nya kunskapskraven på skolan inom
programmering och digitalisering. Texterna
om risk och krisberedskap har arbetats fram
av lektorer från Karlstads universitet för att
få den aktuella kunskapen och anknytning till
samhället.
Metoder att arbeta med detta material bygger
på olika processmetoder samt på det material
som tagits fram under det 5-åriga projektet
Energiutmaningen. Där finns textmaterial för
lärare och elever, lektionsförslag, experiment
och dramaövningar – allt kopplat till läroplanen grundskolan Lgr 11. Materialet finns på
Pedagog Värmlands hemsida att ladda ned
kostnadsfritt med hjälp av följande länk:
www.pedagogvarmland.se/energiutmaningen
Kopplingar till Lgr 11
Projektet är tydligt förankrat i Lgr 11 i såväl
målbeskrivningar som kursplaner. Det ger
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!

verktyg för att arbeta ämnesövergripande
samt inom ”Grön Flagg” och ”Skola för hållbar utveckling”.
Att prata om kriser med barn
En bra krisberedskap och en god kunskap om
hur man ska agera vid en kris gör det lättare
att hantera den när den kommer. Genom att
prata om det gör vi oss beredda och skapar
förutsättningar för trygghet under kris. Det
gör även att man får möjligheten att hjälpa
andra.
Inför och under diskussionerna är det viktigt
att du som lärare är lyhörd. Inledande kan
vara bra att berätta varför det är viktigt att
prata om risken för att kriser kan inträffa. Syftet är inte att skrämmas eller väcka oro, syftet
är att skapa en mental beredskap på att en kris
kan hända och ge kunskap och verktyg för att
hantera det.

Barn som kommit upp i mellanstadieålder söker mycket information själva, så som vuxen
är det viktigt att adressera den eventuella oro
som frågeställningarna kan väcka. Det är även
viktigt att förmedla lugn och svara på frågor
utan att skrämma upp. Utgå från barnens perspektiv och svara på frågorna eleverna ställer,
berätta inte mer än det som det frågas om.
Om du har elever med tidigare personliga
upplevelser av kris- eller krigssituationer bör
du diskutera med skolledningen eller elevhälsan hur du ska agera.
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Så använder du värderingsövningar
från Energiutmaningens material,
text: Jenny Lakmaker, dramapedagog

Förhållningssätt när ni gör värderingsövningar. När man vill väcka intresse, tankar
och frågor och få igång samtal och aktivitet
kring ett tema eller en specifik fråga kan man
använda sig av värderingsövningar. I dessa
övningar synliggör och bearbetar eleverna
sina egna värderingar. De får ta ställning till
öppna frågor och påståenden, dvs frågor och
påståenden som inte har några givna svar. Genom övningens form (och förhållningsregler)
tränar sig eleverna på att tänka självständigt,
upptäcka, uttrycka och motivera sina egna
åsikter och funderingar och att göra egna ställningstaganden.

Ledda reflektioner är en viktig del av värderingsövningen. Man ger här eleverna utrymme
att ta del av varandras tankar och uttrycka,
bearbeta och utveckla sina egna. Det är detta
som är syftet med reflektionen, inte att man
ska komma fram till eller enas om ett ”svar”.
Man utgår från att det alltid kan finnas olika
sätt att se på en fråga och man värderar inte
något sätt som bättre eller sämre, rätt eller fel,
det handlar alltså om att dela med sig, ta del
av varandras tankar och utveckla sina egna
värderingar.
När man arbetar med värderingsövningar
är det viktigt att man skapar ett öppet och
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tillåtande klimat där eleverna kan känna sig
trygga.
Därför är det bra att tänka på följande:
• Fördela ordet jämnt mellan eleverna.
• Du kan redan innan övningen diskutera
vikten av att göra val utifrån sig själv. T ex
vilka konsekvenser det får i livet om man
väljer att bara följa andra eller låta andra
bestämma över en. Vissa övningar kan t.ex.
göras om så att man gör sitt val medan
man blundar och använder sig av handuppräckning eller olika tecken för olika
alternativ.
• Berätta att det inte finns några rätt eller fel
svar i övningen, utan att det handlar om att
utgå från vad man själv tycker.
• Berätta att man alltid har rätt att ändra sig
(även under övningens gång) och att de val
man gör är val för stunden utifrån hur man
tänker just nu.
• Berätta att man i denna övning inte kommenterar varandra. Det är grundläggande
att eleverna litar på att man får göra sina
val och får uttrycka sig och tycka som man
vill utan att någon ger kommentarer på det.
Det är viktigt att de förstår vad det innebär
”att kommentera” innan övningen och att
det innefattar både muntliga kommentarer
och gester. Gör gärna ett muntligt ”kontrakt” där ni kommit överens om vad som
gäller. Då kan man gå tillbaka till kontraktet ifall det inte hålls.
• Du leder övningen, men deltar inte själv.
Det kan lätt bli så att eleverna då följer ditt
val annars.
• Mjukstarta eller kör en kort provomgång
först för att komma in i övningen med
några värdeneutrala frågeställningar eller
påståenden som är väldigt enkla att ta ställning till, t.ex. ”hur mycket tycker du om
apelsiner” eller ”jag tycker om apelsiner”
• Påståenden och frågeställningar ska vara
öppna och innebära flera alternativa val.
Eleverna ska alltså uppmuntras till eget
ställningstagande där inget alternativ är
bättre än något annat.
• Det händer ibland att ett påstående kan
tolkas på olika sätt. Om det skapar förvirring så be dem att välja själva hur de vill
tolka det och göra sitt val utifrån det. Om
någon inte har förstått frågan eller påståenSkolmaterial Moving-it!

det, är det naturligtvis en annan sak och då
är det viktigt att du förklarar så att alla har
samma förutsättningar.
• Även om eleverna ska tänka efter vad de
tycker, så är det bra om de får ganska kort
om tid på sig att göra sitt val. Om man får
för mycket tid växer lätt vikten av ens val,
vilket kan skapa prestationskrav som istället kan blockera. Frågorna är inte ett val
som man ska stå för resten av livet, man
kan som sagt alltid ändra uppfattning.
• Uppmuntra eleverna att dela med sig av
hur de tänkt när de tagit ställning. Tänk
dock på att det är upp till varje elev att
välja om de vill och i så fall hur mycket de
vill dela med sig. Det är viktigt att allas tan-
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kar tas på allvar och att man är noga med
att inte värdera det de säger med t.ex. ”bra
anledning”, etc.

Ulrika Thorén och Tina Näslund
Energi- och klimatrådgivare
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SAMHÄLLETS RISKER OCH
KRISBEREDSKAP

En risk kan vara alltifrån små händelser som drabbar den enskilde till olika händelser som
drabbar stora delar av samhället och stör normala funktioner. Ifall händelsen som inträffar är oväntad, berör stora delar av samhället och får stora konsekvenser kallas den kris.
Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid.
Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.
Vårt moderna samhälle är sårbart på ett annat sätt än tidigare. Det är svårt att få en bild
av de hot, risker och sårbarheter som finns i
samhället och som vi kommer att ställas inför
i framtiden. Vi behöver förstå detta bättre
och därför har till exempel alla myndigheter
och kommuner i Sverige fått i uppdrag att
göra Risk- och sårbarhetsanalyser, att ta reda
på vilka hot, risker och sårbarheter som finns
inom deras respektive områden, och att göra
planer för att hantera dessa. Regeringen har
också gett Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) i uppdrag att öka samhällets kunskap kring krisberedskap, både på
myndighetsnivå och för privatpersoner (kallat
Sida 10

civilsamhället). Det läggs stora resurser på det
här arbetet och det bygger på samarbete, alla
kan bidra.
Målet med avsnittet samhällets risker och
krisberedskap är att ge kunskap om termer
och svenska förhållanden i samband med
risker och kriser som drabbar samhället, både
för olika myndighetsnivåer och privatpersoner. Avsnittet ger tips på hur den enskilde kan
förbereda sig för en kris och var mer kunskap
kan inhämtas. Genom att förmedla hopp och
framtidstro, och peka på glädjen i samhällsengagemang ökar man både känsla av att kunna
vara med och påverka liksom välmående.
Skolmaterial Moving-it!

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner, ingen vet hur länge. Sverige är ett
modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. Värmen försvinner.
Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten
och internet går ner.
Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att
behöva klara sig själva en tid.
Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid.
Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.
(Från kampanjen Krisberedskapsveckan www.msb.se/krisberedskapsveckan)

Risk och kris är nära besläktade
Risker kan vara av olika karaktär. Alltifrån
vardagshändelser, till exempel trafikolyckor,
fallskador, som är relativt frekventa med begränsade konsekvenser och i stor utsträckning
förutsägbara. Bränder i offentliga byggnader,
flygplansolyckor med mera kan kallas stora
olyckor med låg frekvens och medelstora
konsekvenser medan kriser och extraordinära händelser fokuserar på händelser
med mycket låg frekvens och förödande

konsekvenser, till exempel kärnkraftsolyckor,
terroristdåd och naturolyckor. Om en sådan
händelse drabbar stora delar av samhället
och påverkar många människor brukar det
benämnas samhällskris. Risk och kris är
nära besläktade men skillnader finns. En risk
beskriver något som inte inträffat medan en
kris kan uppstå när det oönskade inträffat och
fått oönskade konsekvenser.

Vardagshändelser

Sannolikhet

tex fallskador, bilolyckor, inbrott och
skadegörelse

Stora olyckor
tex brand i offentlig byggnad samt
flyg- och järnvägsolyckor

Kriser och extraordinära
händelser
tex kärnkraftsolyckor, terroristdåd
och naturolyckor

Samhällskonsekvens
Figur: Illustration exempel på risker. Källa MSB Vägledning för Risk- och Sårbarhetsanalyser.
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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En samhällskris innebär att:
•
•
•
•

Många människor i stora delar av samhället berörs.
Snabba insatser krävs.
Den avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
Grundläggande värden som demokrati och rättssäkerhet och/eller viktiga samhälls-funktioner
som el- och vattenförsörjning kan slås ut delvis eller helt.

Exempel på kriser:
•
•
•
•

Elavbrott på grund av naturolycka.
IT-sabotage.
Sabotage av infrastruktur – elledningar, vägar, broar, flygplatser, järnvägar.
Terrorattentat och militära angrepp.

”
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Risk och kris är nära besläktade men skillnader finns. En
risk beskriver något som inte inträffat än, medan när det
oönskade inträffat och får oönskade konsekvenser kan det
uppstå en kris.

Skolmaterial Moving-it!

Viktiga termer inom risk- och
krisberedskapsområdet
Risk
Risk är ett begrepp som beskriver en oönskad och oväntad händelse,
en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa
och de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. Det kan också
beskrivas som en funktion av hot och sårbarhet.
Kris
Kris - en händelse som drabbar många människor och stora delar av
samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett
tillstånd som inte kan hanteras med normal organisation och resurser.
En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Att lösa krisen
kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.
Krisberedskap
Med krisberedskap avses förmågan att genom utbildning, övning och
andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som
skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Sårbarhet
Sårbarhet betecknar hur mycket och hur allvarligt samhället, eller delar
av samhället, påverkas av en händelse. De konsekvenser som en aktör
eller samhället – trots en viss förmåga – inte lyckas förutse, hantera,
motstå och återhämta sig från anger graden av sårbarhet.
Extraordinär händelse
Ibland används termen extraordinär händelse och det avser något som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Det sårbara samhället
Dagens riskhantering och krisberedskap
sträcker sig över ett brett spektrum av risker
och hot mot våra samhällsviktiga funktioner.
Det moderna samhälle vi lever i idag är
långt mycket mer komplext är något tidigare
samhälle. Samtidigt som vi är beroende av
miljön för att tillgodose våra grundläggande
behov av till exempel mat och vatten, har
vi byggt upp ett högteknologiskt samhälle
som vi i allt större utsträckning är beroende
av för att klara av vår vardag och upprätthålla våra samhälls-viktiga funktioner. Nya
utmaningar utvecklas i form av bland annat
av privatisering, teknik-utveckling och ökad
internationalisering, globaliseringen, utbytet
av att teknologi, handel, kapital, tjänster och
information som rör sig kors och tvärs över
världen utan hänsyn till nationsgränser, knyter
samman alla världens stater och samhällen i
ett ömsesidigt beroende där tid och avstånd

fått allt mindre betydelse. Det innebär också
att samhälls-störningar och samhällskriser kan
bli gränslösa. En förlorad skörd på en plats i
världen kan påverka livsmedelsförsörjningen i
många andra länder. En väpnad konflikt i ett
exportområde för olja kan göra att delar av
vår fordonsflotta stannar av.

Faktaruta:Vad kan hända vid ett elavbrott?
Många samhällsviktiga funktioner är idag beroende av att elnätet fungerar, exempelvis
dricksvattenförsörjningen, betaltjänster i affären, distribution och produktion av livsmedel
etc. Utan el slutar det mesta i vårt samhälle att fungera. Det innebär att vårt samhälle är ytterst sårbart för störningar på elnätet. Om strömmen går kan till exempel följande hända:
• Värmen försvinner
• Förvarning och tillredning av mat försvåras
• Mat och andra varor kan ta slut i affären – redan inom ett par dagar är centrallagren
tomma om leveranser upphör!
• Tillgång till kranvatten och möjlighet att spola i toaletten försvinner.
• Det går inte att tanka och den kollektiva transporten står stilla
• Bankomater och betalkort fungerar inte
• Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning
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Samhällsviktig verksamhet
Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en
förmåga att förebygga, hantera och återhämta
sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.
Exempel på samhällsviktiga funktioner är: Eloch drivmedels-produktion och distribution,
betalningssystem, tillverkningsindustri, sjukEnergi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!

vård, läkemedelsförsörjning, barn- och äldreomsorg, smittskydd för människor och djur,
telefoni fast och mobil, internet, produktion
och distribution av information, tillgång till
dricksvatten, avloppshantering, renhållning,
väghållning, produktion och distribution av
livsmedel, juridiska funktioner, polis och vårt
försvar, räddningstjänst och annan bevaknings-/säkerhetsverksamhet, transporter på
väg, järnväg, i luft osv.
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Faktaruta: Samhällsviktig verksamhet
Med samhällsviktig menas en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
• När ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten, ensamt eller tillsammans med
en likvärdig händelse i andra verksamheter på kort tid kan leda till en allvarlig kris i
samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller av mycket stor betydelse för att en kris som redan
inträffat i samhället ska kunna hanteras för att minimera skadeverkningarna i största
möjliga mån.

Ansvar för riskhantering och krisberedskap
Svensk risk- och krishantering bygger på samverkan. Det gäller samverkan mellan olika myndigheter och kommuner likväl som samverkan mellan företag och frivilligorganisationer och inte
minst samverkan mellan människor. Ingen kan ensam bedöma alla risker vi ställs inför eller avvärja och hantera en kris.
Målet med samhällets riskhantering är att de processerna ska inkluderas i de ordinarie planeringsprocesserna, som sker framförallt på kommunal nivå.

Samhällsplanering i Sverige

Fysisk planering

Ekonomisk planering
Infrastrukturplanering
(väg, järnväg, flyg sjöfart, el,
tele, data, post etc)

Energiplanering
Social planering
(äldrevård, social verksamhet, barnomsorg,
bostadsmiljöer)

Näringslivsutveckling

Trafikplanering
Utbildningsplanering
Hälso- och sjukvårdsplanering

Bostadsplanering
Miljöplanering

Kulturmiljövårdsplanering
Totalförsvarsplanering

Figur: Några exempel på olika typer av planering och aktiviteter som kan räknas in i samhällsplaneringen. Räddningsverket Riskhantering i ett samhällsperspektiv U30-565/98
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För att kunna hantera olika kriser har Sverige
utvecklat ett särskilt krishanteringssystem.
I stort sett hela samhället: kommuner, länsstyrelser, landsting/regioner, centrala myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och
ytterst regeringen, ingår i systemet och har
olika uppgifter och roller inom det.
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som
förmågan att förebygga, motstå och hantera
krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa,

samhällets funktionalitet och förmågan att
upprätthålla våra grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga frioch rättigheter. Krisberedskapen bygger på
att samhällets normala verksamhet förebygger och hanterar olyckor och störningar. Vid
allvarliga händelser eller kriser i samhället kan
resurserna förstärkas. Krisberedskapen är den
förmåga som skapas i många aktörers dagliga
verksamhet och inte en utpekad organisation
eller en aktör.

Ett annat sätt att beskriva kris är vad som ingår i de olika skedena i samband av en kris:
1. Före: Förebyggande och förberedande:
risk- och sårbarhetsanalys, reservanordningar,
beredskap och andra åtgärder som minskar
sårbarheten, utbildning och övning, lokalanpassning och utrustning tex krislåda med
förnödenheter.

ER
T
F

UND
ER

E

2. Under: Hantering av krisen: larmning,
organisatorisk anpassning, inriktningsbeslut,
information (både att ge andra och ta till sig
själv), samarbete.

FÖRE

3. Efter: Utvärdering, utveckling och lärande,
uppbyggnad, återanskaffning, ansvarsfrågor.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!

Sida 17

Den enskildes ansvar för krisberedskap
Alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men som enskild har man ett
personligt ansvar. Det offentliga ska se till att
el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transport och sjukvård fungerar. Som
enskild är ditt ansvar att se till att se till att du
och dina närmaste har tillgång till värme, mat,
vatten, information och att hjälpa andra. Vid
en allvarlig händelse har alla som befinner sig
i närheten en skyldighet att larma, varna och
hjälpa till.

Vatten, mat och värme
Vårt behov av vatten är viktigare än vårt behov av mat. Om strömmen försvinner
kan vattenpumparna sluta att fungera efter ett tag. Därför är det viktigt att ha en
plan för att kunna ordna vatten oavsett situation. Med hjälp av några dunkar, en
frys och möjlighet att koka vatten klarar man sig långt. Minst tre till fem liter per
person och dag behövs. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första
dagarna.
Om värmen försvinner är det viktigt att försöka hålla värmen, det behöver inte
vara särskilt kallt för att man snabbt ska kylas ner. I bostaden är golvet det första
som blir kallt, försök isolera med mattor och filtar samt täta fönster och golvspringor för att spara på värmen. Vinterkläderna kan också behövas för att hålla
värmen. Se över vilka alternativa källor till värme du har hemma (kamin, värmeljus). Försök att vara många i samma rum, bygg en koja mm.

Samhällets ansvar för krisberedskap
Kommunerna utgör grunden i krishanteringssystemet. De ansvarar för viktig verksamhet
som ligger nära den enskilde kommuninvånaren, som till exempel barn- och äldreomsorg,
vattenförsörjning och renhållning, verksamhet
som måste fungera även vid kriser.
Kommunens uppgifter och ansvar för att
stärka krisberedskapen och civilt försvar finns
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i de överenskommelser som slutits mellan
MSB och Sveriges kommuner och regioner,
SKR, (tidigare Sveriges kommuner och landsting SKL) samt i lagar och förordningar.
Länsstyrelserna ska ge stöd till kommunerna
i metoder och till exempel i att samråda kring
regionala riskanalyser.

Skolmaterial Moving-it!

De tre grundprinciperna

Lagar och förordningar vid en kris

Det finns tre grundprinciper i svensk krishantering:

Det är framförallt en lag och några förordningar som reglerar krishanteringen i Sverige.
Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
(2006:244) som reglerar den lokala krishanteringen i kommuner och landsting. Enligt lagen
är kommuner och landsting skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras. Lagen säger också att
alla kommuner och landsting/regioner ska
ha en särskild krisledningsnämnd som kan
ta över de vanliga kommunala nämndernas
uppgifter under en kris.

• Ansvarsprincipen Den som har ansvar
för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga
sjukvården som har hand om vården även
vid en kris, att kommunerna sköter skola
och äldreomsorg och så vidare.
• Likhetsprincipen Under en kris ska
verksamheten fungera på liknande sätt som
vid normala förhållanden – så långt det är
möjligt. Verksamheten ska också, om det är
möjligt, skötas på samma plats som under
normala förhållanden.
• Närhetsprincipen En kris ska hanteras
där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså
i första hand den drabbade kommunen
och det aktuella landstinget som leder och
arbetar med insatsen. Först om de lokala
resurserna inte räcker till blir det aktuellt
med regionala och statliga insatser.

Förordningarna om krisberedskap och höjd
beredskap heter Förordningen om totalförsvar och höjd beredskap och Förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap (2015:1053).

Kommunikation under kris
Ansvariga myndigheter och kommuner har
ansvar för att informera medborgare under
en krissituation. Vid en större olycka eller en
kris behöver privatpersoner få veta vad som
händer, hur var och en ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Prioriterat är också
att kunna komma i kontakt med anhöriga.
Sveriges Radio P4 är beredskapskanalen vid
kris och samhällsstörningar vilket innebär
att det är radions uppgift att sprida information till så många som möjligt, så snabbt som
möjligt. Även VMA, viktigt meddelande till
allmänheten sänds i radio. Om telefonnätet
fungerar kan man ringa telefonnummer 113
13, Sveriges nationella informationsnummer.
Dit kan du ringa om du vill få information vid
allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det
kan till exempel handla om en större storm,
en influensaepidemi, en stor trafikolycka eller
en översvämning. All information som lämnas
på 113 13 är verifierad, det vill säga avstämd
med till exempel kommunen där händelsen
har ägt rum.
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!

Ring 113 13 när:
• du vill få information om en pågående kris
i samhället
• du själv vill lämna information om sådana
större händelser i samhället.
Om internet och telefoni slås ut finns det ofta
uppkoppling i delar av det drabbade området,
därför kommer ansvariga aktörer fortsätta
informera via internet.
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Faktaruta:VMA
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid
olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid
krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.
Du kan få VMA i flera olika kanaler:
• via radio och tv
• från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
• som notis i Sveriges Radios app SR Play
I vissa fall kan du bli varnad genom:
• talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
• sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området.
Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer. Källa: www.krisinformation.se

Sociala medier under en kris
Sociala medier är för många idag en självklar
mötesplats och del av vardagen. De har även
kommit att få en allt större betydelse under
kris. När man använder sociala medier under
kris är det viktigt att:

• Ta särskild hänsyn till personer som är
drabbade, undvika att fota eller dela bilder.
• Viktig information kan dröja. Det bästa du
kan göra då är att vänta och fortsätta följa
information från ansvariga aktörer.

• Var källkritisk. Det är ännu viktigare under
en kris än i vanliga fall. Fundera på om det
du postar är sant. Sprid inte rykten!
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Att prata om kris med barn
En bra krisberedskap och en god kunskap om
hur man ska agera vid en kris gör det lättare
att hantera den när den kommer. Genom att
prata om det gör vi oss beredda och skapar
förutsättningar för trygghet under kris. Det
gör även att man får möjligheten att hjälpa
andra.
Men risker och krisberedskap kan kännas
som svåra ämnen att beröra, särskilt när man
jobbar med barn. Risker och kriser kan betyda
olika saker för olika människor i olika sammanhang, och därför fylls orden med olika
innebörder. Det kan vara ämnen som väcker
många tankar och känslor i mottagaren. Du
kan t. ex ha en personlig kris när du förlorar
någon du älskar, eller drabbas av en sjukdom,
och för någon annan kan det innebära att
samhället du lever i kan drabbas av krig eller

en naturkatastrof och du måste fly ditt hem.
Inför och under diskussionerna är det viktigt
att du som lärare är lyhörd. Inledande kan
vara bra att berätta varför det är viktigt att
prata om risken för att kriser kan inträffa. Syftet är inte att skrämmas eller väcka oro, syftet
är att skapa en mental beredskap på att en kris
kan hända och ge kunskap och verktyg för att
hantera det.
Barn som kommit upp i mellanstadieålder söker mycket information själva, så som vuxen
är det viktigt att adressera den eventuella oro
som frågeställningarna kan väcka. Det är även
viktigt att förmedla lugn och svara på frågor
utan att skrämma upp. Utgå från barnens perspektiv och svara på frågorna eleverna ställer,
berätta inte mer än det som det frågas om.

Om du har elever med tidigare personliga upplevelser av kriseller krigssituationer bör du diskutera med skolledningen eller
elevhälsan hur du ska agera.
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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LEKTIONSBANK
Samhällets risker och krishantering

Diskussionsövningar/reflektionsövningar
Alla övningar kan redovisa i bilder (tex rita, måla, fotografera), texter, muntligt eller skriftligt.
• Titta tillsammans eller enskilt på korta filmer som syftar till att förebygga, hantera och
lära av olyckor och kriser.
- MSB:s Youtube-kanal: www.youtube.com/user/MSB
Till exempel Enkla tips för att ordna hemberedskap för hushållet inom områdena mat, värme,
vatten och kommunikation.
- Din Säkerhets webbplats: www.dinsakerhet.se/filmer/kris-och-krig/svar-pa-dina-fragor/		
for-barn-om-krisen-eller-kriget-kommer---zillah--totte/
Diskutera filmerna utifrån olika perspektiv.
• Klarar du dig vid en kris? Be barnen själva reflektera över vad de är beroende av i sin vardag
inom områdena mat, värme, vatten och kommunikation. Ge en hemuppgift att prata om detta
med sin familj.
• Intervjua/fråga anhöriga eller vänner om hushållets krisberedskap (gärna olika åldrar/
generationer).
• Diskutera samhällsviktiga funktioner i närmiljön och längre bort. Låt barnen fundera
över vilka risker som finns i deras närområde. Vilken av riskerna är störst? Hur stor är sannolikheten att krisen ska inträffa? Värdera risken.
• Ta reda på vilka risker som er kommun rankar som högst, hur förbereder sig kommunen inför att en sådan händelse kan inträffa?
• Krishistoria - inträffade händelser. Läs på om inträffade händelser i er kommun/region/
Sverige. Diskutera om vad som skulle hända om en liknande händelse skulle drabba vårt samhälle idag. Leta i tidskrifter och besök eventuellt kommunarkivet.

Praktiska övningar
Krislåda
Det kan vara bra att ha en krislåda där du packar det nödvändigaste för att kunna klara dig en tid
utan samhällets hjälp vid en kris. Ta fram en egen krislåda med förnödenheter, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotogenlampa och bränsle som lampolja eller fotogen.
Alternativ värmekälla som ej drivs av el
Sovsäck, filtar och varma kläder
Tändstickor
Stearin- och värmeljus
Ficklampa med extra batterier, pannlampa
Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i.
Husapotek med det viktigaste samt viktiga mediciner
Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
Hygienartiklar som fungerar utan vatten, ex våtservetter
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•
•
•
•

Campingkök och bränsle, ex T-röd för spritkök
Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys
Kontanter
Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten,
elleverantören och sjukvården.

Mediaklipp
Hänvisa till tryckta tidningar eller digitala och låt eleverna leta efter artiklar som berör området.
Affischer
Gör egna affischer om hur man kan förbereda sig för kriser. Kan användas i kampanjen Krisberedskapsveckan. Sätt upp på skolan, skicka till kommunhuset och andra ställen.
Rollspel
Berätta om ett scenario som inträffat/kan inträffa till exempel översvämning. Dela ut roller till
gruppen och be dem läsa på om hur de skulle kunna agera

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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KOPPLINGAR TILL LGR11
Bild
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•
•
•

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga
tekniker och verktyg samt med olika material.
undersöka och presentera olika ämnesområden
med bilder.

CENTRALT INNEHÅLL BILD
I årskurs 1–3

Bildframställning
• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur
dessa benämns.
• Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa
kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från
hemorten och konstbilder.
I årskurs 4–6

Bildframställning
• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till
text.
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och
hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande
och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
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Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Biologi
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
CENTRALT INNEHÅLL BIOLOGI
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Biologins metoder och arbetssätt
• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter
och tidningsartiklar.

Fysik
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
CENTRALT INNEHÅLL FYSIK
Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 4–6

Fysiken i naturen och samhället
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön
samt energianvändningen i samhället.
• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Geografi
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar
livsmiljöer i olika delar av världen.
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och
hållbar utveckling.
CENTRALT INNEHÅLL GEOGRAFI
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 1–3

Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och
klimat.

Att leva i världen
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
I årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för
människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på
jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och
kretslopp.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers
arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Religionskunskap
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
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• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
CENTRALT INNEHÅLL RELIGIONSKUNSKAP
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll:
I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i världen
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
I årskurs 4–6

Identitet och livsfrågor
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra
kamrat, skildras i populärkulturen.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och
grupptillhörighet.

Etik
• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet,
sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Samhällskunskap
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•
•
•
•

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
CENTRALT INNEHÅLL SAMHÄLLSKUNSKAP
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
• könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och
klimat.

Att leva i världen
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter
i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
• Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet
och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats,
läge och gräns.
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
I årskurs 4–6

Information och kommunikation
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
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Beslutsfattande och politiska idéer
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska
skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Teknik
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•
•

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

CENTRALT INNEHÅLL TEKNIK
I årskurs 1–3

Tekniska lösningar
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är
utformade och kan förbättras.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
I årskurs 4–6

Tekniska lösningar
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
• • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
• Teknik, människa, samhälle och miljö
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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KLIMATRISKER OCH KLIMATANPASSNING

Fotograf: Rolf Jonsson

Vi har alla ansvar för att minska vår påverkan på klimatet genom att reducera utsläpp
av växthusgaser. Samtidigt behöver vi skapa ett mindre sårbart samhälle för kommande
klimatförändringar. Det handlar både om egenansvar och vad vi tillsammans kan göra för
att möta utmaningarna.
Målet med avsnittet klimatrisker och klimatanpassning är att ge kunskap om hur klimatrisker ökar med klimatförändringarna och
hur sårbarheten för dessa risker har ökat i vårt
samhälle samt om arbetet med att anpassa
samhället till ett förändrat klimat. Vi delar
alla ansvaret för att minska vår påverkan på
klimatet genom att reducera utsläpp av växthusgaser, men också ansvaret för att skapa ett
mindre sårbart samhälle för de klimatförändringar vi har framför oss. Avsnittet ger bakgrund till diskussioner om allas ansvar samt
vad vi enskilt och tillsammans kan göra för att
möta utmaningarna med klimatförändringar.
Under 2000-talets första decennier har klimatrisker som skogsbränder, översvämningar och
cykloner blivit vanliga inslag i nyhetsflödet. Vi
har egna upplevelser av torka och skogsbrän-
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der i Sverige nyligen. Samtidigt som världen
runt oss drabbats av cyklonerna i Haiti och
USA och stora översvämningar i Bangladesh
och Mocambique. Omfattningen och konsekvenserna av dessa klimatrelaterade risker
har blivit allvarligare. Det beror på att händelserna blir mer frekventa och större på grund
av klimatförändringar men framförallt på att
vi ökar sårbarheten i samhället på olika sätt.
Ökad sårbarhet finns i vattennära byggande, i
ett ökat elberoende (betalsystem, kommunikation, styrsystem) och inte minst vårt beroende
av andra länder för delar av vår livsmedelsförsörjning. Vi kan öka förståelsen och hantera
händelserna som de risker de är genom att
arbeta både för att minska hotet av ett förändrat klimat och för att minska vårt samhälles
sårbarhet.

Skolmaterial Moving-it!

Viktiga termer inom området klimatrisker
och klimatanpassning
Risk
Risk är ett begrepp som beskriver en oönskad och oväntad händelse, en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda
till. Det kan också beskrivas som en funktion av hot och sårbarhet.
Kris
Kris - en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisationer. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Att lösa krisen
kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.
OBS- Risk och kris är nära besläktade men skillnader finns. En risk beskriver något som inte
inträffat, medan en kris kan uppstå om något inträffat och fått oönskade konsekvenser.
Sårbarhet
Sårbarhet betecknar hur mycket och hur allvarligt samhället, eller delar av samhället, påverkas av
en händelse. De konsekvenser som en aktör eller samhället – trots en viss förmåga – inte lyckas
förutse, hantera, motstå eller återhämta sig anger graden av sårbarhet.
Resiliens
Resiliens är förmågan att klara av förändring eller kris, att återhämta sig och fortsätta vidareutvecklas. Begreppet används inom olika områden. Samhällets resiliens för klimatrisker och
klimatförändringar kan också beskrivas som motståndskraft eller robusthet.
Samhällsviktig verksamhet
Samhällsviktig verksamhet – en verksamhet där en svår störning snabbt kan leda till en allvarlig
kris i samhället. Exempel är energiförsörjning, sjukhus och större kommunikationsnät.
Klimatrisker
Klimatrisker- eller klimatrelaterade risker är risker som på olika sätt hänger samman med väder
och klimat, exempelvis översvämningar, snöstormar, skyfall, stormar, värmeböljor och skogsbränder.
Klimatanpassning
Klimatanpassning – åtgärder och strategier för att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat.
Det kan vara fysiska åtgärder för att hantera översvämning eller torka, exempelvis skyddsvallar
eller plantering av träd i våra städer. Också planering som tar hänsyn till bland annat ändrade
vattennivåer och utbildning och lärande är exempel på klimatanpassningsåtgärder..

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Klimatet förändras
Klimat är de genomsnittliga egenskaperna
hos vädret under en längre tid. Över tid
varierar klimatet men på grund av mänskliga
aktiviteter ser vi nu en förändring som inte
kan förklaras med naturlig variation. Människan påverkar klimatet genom utsläpp av
växthusgaser och förändrad markanvändning
exempelvis avskogning för att öka jordbruksmarken. Detta leder till att det globala klimatet
håller på att bli varmare vilket vi kallar global
uppvärmning.
Att det globala klimatet blir varmare medför
att olika klimatfaktorer ändras, till exempel
kopplat till temperatur och nederbörd. Det
går inte att ge en exakt förutsägelse kring hur
klimatet kommer förändras. Det beror bland

annat på att vi inte vet allt om hur klimatsystemet fungerar vid plötsliga förändringar,
men framförallt på att vi inte vet hur växthusgasutsläppen kommer se ut i framtiden.
Vi ser redan idag att medeltemperaturen har
ökat med ca 1 grad globalt och den ökning av
antalet svåra väderhändelser vi sett det senaste
årtiondet kopplas nu samman med klimatförändringarna. Några effekter av klimatförändringarna är att medeltemperaturen på jorden
ökar, nederbördsmönster ändras så att vi får
mer torka i vissa områden och mer nederbörd
i andra, glaciärer smälter, havsnivån höjs och
extrema väderhändelser blir vanligare. (IPCC
2014; IPCC 2018)

Framtidens klimat varmare – men hur mycket?
Riktigt hur stora temperaturökningarna kommer bli, eller hur högt havet kommer att stiga
är omöjligt att säga eftersom det beror på
hur väl vi klarar av att minska utsläppen av
växthusgaser. I den senaste sammanfattande
rapporten från Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) från 2014 användes
därför fyra olika scenarier som baseras på
olika starka åtgärder för att få ner utsläppen.
I värsta-scenariot (RCP8,5) beräknar man för
fortsatt basering av energibehovet på fossila
bränslen och ökande utsläpp och i det mest
positiva scenariot (RCP2,6) räknar man med
en kraftfull klimatpolitik som gör att växthusgasutsläppen kulminerar år 2020. Denna är
dock redan omöjlig att uppnå. Begränsning
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till 2 grader, som är det internationella målet,
kräver kraftig omställning globalt.
Vad visar scenarierna då? IPCC uppskattar
en ökning av den globala medeltemperaturen
mellan 1,1–6,4 grader till slutet av detta sekel
jämfört med perioden 1980-1999. Mellan
1901 och 2010 steg havet med i genomsnitt
19 centimeter, nu är takten ca 3mm per år och
scenarierna visar på en ökning med 0,3-1 m
till år 2100. (IPCC 2014)
Nästa stora sammanfattande rapport arbetas
nu fram av IPCC, AR6, som ska vara klar
2021.

Skolmaterial Moving-it!

Globala variationer
Den globala medeltemperaturen ger olika
effekter i olika delar av världen. Figur 1 visar
globala variationer för ändringar i medeltemperatur och nederbörd för två av klimatscenarierna (RCP2,6 och RCP8,5). Områden som
är torra idag kan få värre torka och områden
med översvämningsproblematik får ökande
nederbörd och förvärrade översväm-nings-

risker. Medelhavsområdet är ett område som
man i scenarierna ser kommer få stora problem med torka. För Sveriges del ser vi minskande nederbörd framförallt i tidigare sommartorra områden i sydöstra Sverige medan
västra Sverige och fjällområdena kommer få
mer nederbörd, framförallt vintertid.

Figur 1 visar också att en ökning av medeltemperaturen globalt med 4 grader skulle
ge 8 graders ökning av årsmedeltemperaturen i Sverige eftersom ökningen är
större mot poolerna. Ökningen är också
störst under vintern.
Källa: www.ipcc.ch

Så kan klimatet förändras i Sverige
• I Sverige förväntas ökningen av medeltemperaturen bli större än det globala genomsnittet.
Fram tills 2080 förväntas en ökning på 3-5 grader jämfört med 1930-1990. Vintertemperaturen i norra Sverige kan öka med så mycket som 7 grader.
• Nederbörden kommer öka under höst, vinter och vår. Sommarklimatet kan komma att bli
varmare, och problem med torka värre, särskilt i södra Sverige.
• Kusterna kommer att påverkas av den höjda havsnivån med erosion och översväm-ningar som
följd. För norra delar av sveriges Östersjökust motverkas detta av landhöjningen.
• Perioden med snö kommer att minska. I slutet av seklet visar klimatmodellerna på endast kortare perioder av snö i mellersta Sverige.
• Det råder en osäkerhet kring om vindar och stormar kommer att öka, dock pekar många
klimatmodeller på det.
• De högre temperaturerna, den ökade nederbörden och havsytehöjningen ökar risken för skyfall, värmeböljor och översvämningar.
Källa: SMHI

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Faktaruta: Globala effekter på klimatet i korthet
• Temperaturhöjning: idag 1 grad, på väg mot ytterligare 0,5-4 grader
• Ändring av nederbördsmängd och –mönster: torrare på vissa platser, till exempel i
medelhavsområdet, och mer regn på andra, till exempel i västra Sverige. Ökad frekvens
av stora mängder regn på kort tid (skyfall).
• Smältande glaciärer
• Havsnivån höjs: idag 19 cm, på väg mot ytterligare 0,3-1 m vid år 2100.
• Permafrost smälter
• Mer extrema väder: cykloner, värmeböljor och andra extrema väderhändelser kommer ske oftare och vara värre.
• Minskat snötäcke
• Havet försuras på grund av ökad koldioxidhalt
• Effekterna ovan är förändringar till 2100 (i relation till år 1990). Obs att förändringarna
kommer fortsätta efter detta. Till exempel kommer havsnivån fortsätta höjas och vad
det gäller temperaturökningen planar den ut olika snabbt i olika scenarier.
Källa: IPCC 2014

Konsekvenser av klimatförändringar
De förändrade klimatförutsättningarna innebär konsekvenser för samhälle och naturmiljö.
Stor påverkan på ekosystemen runt om i
världen genom förlust av biologisk mångfald
såväl i form av arter som grupper av arter.
Även nyinvandrade arter, så kallade invasiva
arter, kan få övertag så att hela ekosystem
riskerar att degraderas eller marginaliseras. Ett
tydligt exempel är att korallrev i varma hav
dör av ännu varmare vatten och försurat hav.
Vid 1,5 graders uppvärmning riskerar 75-90
% av dessa korallrev vara försvunna (delrapport IPCC 2018). Vid 2 graders uppvärmning
bedöms risken till över 99 % av reven.
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Konsekvenser för samhället kommer ske på
hela samhällssystem genom påverkan på ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet och migration. På individnivå ser vi hälsoeffekter som
smittspridning och ökad dödlighet på grund
av utökade och fler extrema värmeperioder.
Konsekvenser av översväm-ningar kan skapa
elavbrott och vattenskador som drabbar den
enskilde. Andra försämringar kan ske inom
jordbruket på grund av torka och ökade
angrepp av växtsjukdomar. Det handlar med
andra ord om vitt skilda effekter för såväl
natur, människa och samhälle.
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Olika på olika platser
Konsekvenserna kan bli olika på olika platser
då klimateffekterna skiljer sig åt på olika delar
av jordklotet men också för att sårbarheten
och hotbilden är olika. Allt händer med andra
ord inte överallt. Till exempel kan jordbruket
gynnas av längre växtsäsong på en plats och
missgynnas av torka på en annan plats som
följd av varmare klimat. Det som ger en stor
konsekvens i ett land kan vara mindre viktig i
ett annat. Flera ö-nationer är mer exponerade
för havshöjningar jämfört med andra länder
där det finns möjligheter att flytta till mer
höglänta områden.
Sårbarheten för översvämningar är stor i
många västerländska länder eftersom vi är
beroende av tekniska system i vattennära läge,
som till exempel vatten- och avloppsreningsverk.
Konsekvenserna av höjda temperaturer i
Sverige kan ändå bli mycket mindre är i de
flesta andra länder. Därför är en av de stora
konsekvenserna för oss förknippade med vad
som händer i andra länder. Exempel på detta
är hur produktion i andra länder av mat och
annat som vi konsumerar påverkas. Ett annat
är flyktingströmmar på grund av det förändrade klimatet.
Klimatförändringarna kan också föra med sig
positiva följder med nya möjligheter för samhället. På grund av längre växtsäsong kan det
bli ökad tillväxt i skogsbruk och jordbruk med
möjligheter till att även andra mer värmekrävande växtarter kan trivas. Vi kan kanske odla
vindruvor på större områden i södra delarna
av landet. En annan stor möjlighet är att skapa
nya arbeten genom uppfinningar och nya
tekniska lösningar för omställning respektive
anpassning både i landet och för export.

på grund av torka, mer stormkänslig skog på
grund av blöt mark och försvårad skörd vid
tjälfria vintrar är exempel på negativa konsekvenser. I skogsbruket kan längre vegetationsperiod betyda större möjlighet till ökad
tillväxt. Även här oklart om den tillväxten blir
av god kvalitet.
Infrastrukturen – ökad risk för skador på
grund av fler och värre extrema väder, men
också på grund av havsytehöjning och översvämningsrisk i vattendrag.
Städer vid kuster och vattendrag – ökad
risk för översvämning som ger skador på
byggnader och tekniska system exempelvis
vatten- och avloppssystem.
Hälsa – större dödlighet på grund av utökade
och mer extrema värmeböljor på grund av
höga temperaturer. Den högre värmen kan
även leda till ökade smittorisker kopplat till
varmare badvatten och livsmedelshygien men
också till att vektorburna sjukdomar, d.v.s.
sjukdomar som sprids av djur, som fästingar,
insekter och rävar ökar. Vi kan också komma
att få in nya smittorisker i Sverige då vektorarterna (djuren) flyttar norrut. Gift- och smittospridning från översvämmade områden är en
annan konsekvens.
Turism/evenemang – snöperiodens längd
och temperaturförändringar gör att evenemang som är beroende av väder är sårbara.
Vintersportanläggningar behöver anpassa sig
till hållbar vattenförsörjning för snötillverkning och satsa mera på fler sommaraktiviteter.

Möjliga konsekvenser av klimatförändringar för olika sektorer
Jordbruket – nya växtsjukdomar och minskad
skörd på grund av torka och regn ökar osäkerhet i produktionen av livsmedel. Jordbrukssektorn ser ändå möjlighet till ökad tillväxt
bland annat på grund av längre vegetationsperiod. Det betyder inte att det är självklart positivt ur andra aspekter (tex kvalitetsmässigt).
Skogsbruket – ökad risk för skogsbränder
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Klimatrisker – vad är det?
Klimatrisker, eller klimatrelaterade risker är
risker som på olika sätt hänger samman med
väder och klimat, så som översvämningar,
snöstormar, skyfall, stormar, värmeböljor och
skogsbränder. Klimatrelaterade risker är naturligt förekommande, men i scenarierna över ett
förändrat klimat ser vi att flera av dessa risker
ökar. Översvämningsrisken ökar med ändrade
nederbördsmönster och höjd havsytenivå.
I Sverige har vi i ett antal större vattendrag
inom miljöövervakningen rätt så bra koll på
hur flöden i våra vattendrag ändras. Många
vattendrag är dock reglerade och har därmed
större chans till att justera och jämna ut flöden
i normalfall med normala variationer. Därför
är det framförallt översvämningar på grund
av skyfall, det vill säga stora mängder regn på
kort tid, som oroar stadsplanerare och ansvariga för kommunal teknisk försörjning. Skyfallen är svåra att förutsäga och kan föra med sig
stora skador på vägar, reningsverk, ledningar
och bebyggelse. Översvämningsrisker till följd
av havsytehöjning är också på sikt en potentiell risk och något vi behöver ha med i planeringen av våra städer och infrastruktur.
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Risker som vi kanske inte tänker på i relation till klimatförändringar är erosion, ras
och skred. Markens egenskaper förändras av
mängden vatten som jorden kan innehålla
och av påverkan av vågor och strömmande
vatten. Erosionsrisken ökar med en höjning
av havsytan och kan äventyra stabiliteten för
vägar, järnväg och bebyggelse längs kusterna.
Risker för ras och skred ökar i vissa områden i
Sverige där marken är skredbenägen, exempelvis i Götaälvdalen.
Långvarig värmeperiod och torka medför
hälsorisker. Sårbara grupper som äldre, sjuka
och spädbarn kan bli allvarligt sjuka. I stora
värmeböljor i Europa på senare år har man
sett ökad dödlighet hos äldre i samband med
händelserna. Kylning av äldreboenden och
sjukhus är ovanligt i Sverige idag och något
som diskuteras för att minska dessa risker.
Torka ökar också risken för skogsbränder och
försämrad skörd i jordbruket med stora konsekvenser bland annat ekonomiskt.
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Samhället sårbart för ett förändrat klimat
Alla dessa klimatrelaterade risker kan få
stora ekonomiska konsekvenser på grund av
förstörd egendom och av störning i produktion eller distribution. Många av riskerna
får konsekvenser genom infrastruktur som
påverkas. Det kan vara kortvarigt som efter ett
skyfall då vägar och tekniska system påverkas
under några dagar eller upp till flera månader
som vid skred av en väg eller översvämning i
en större sjö.
Hur stora konsekvenserna blir beror på hur
sårbart vårt samhälle är. Vi ser idag en ökande
sårbarhet på grund av vårt allt större beroende av olika tekniska system. I Sverige är
betalningssystemen nästan helt elektroniska
idag. Det samma gäller för våra kommunikationer där många är helt beroende av sin
mobiltelefon. Vad händer om vi får ett lägre
elavbrott? Också system för vatten- och livsmedelsförsörjning och transporter är känsliga
för störningar.
Ett sätt att minska sårbarheten är att skapa
alternativa system som kan användas under
kris. Sårbarheten minskar också om enskilda
personer är beredda för oförutsägbara händelser. Det kan vara med enkla medel som
att ha kontanter liggande hemma, ett lager
av mat och en dunk för att hämta vatten i.
Vi gör samhället mer robust för förändringar
när vi skapar alternativa system och lösningar
för att hantera plötsliga händelser. Vi skapar
motståndskraft i samhället, vilket brukar kallas
resiliens.

”

Sårbarheten kan också bero på hur vi planerar våra städer. Ett exempel på detta är att
vi placerar bostäder mer vattennära i många
städer, ofta på tidigare hamn-områden och
industrimark där det nu byggs mer översvämningskänsliga strukturer. Å andra sidan kan
planering minska sårbarheten genom att skapa
rum för vatten i grönområden eller öppna
dagvattensystem eller ta höjd för högre vattennivåer. Detta är ett exempel på att bygga
ett mer hållbart samhälle.

Klimatrisker, eller klimatrelaterade risker är risker som på
olika sätt hänger samman med väder och klimat, exempelvis översvämningar, snöstormar, skyfall, stormar, värmeböljor och skogsbränder.
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Samhällsviktig verksamhet och sårbara grupper
Särskilt viktigt är det att våra samhällsviktiga
verksamheter inte är sårbara. I en samhällsviktig verksamhet kan en svår störning snabbt
leda till en allvarlig kris i samhället. Exempel
är energiförsörjning, sjukhus och större kommunikationsnät.
Vissa grupper i samhället är mer känsliga för
klimatförändringarnas konsekvenser. Sårbara
grupper är äldre personer, små barn och personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Framförallt är de känsliga för värmebölja och torka.
En delförklaring är att de inte kan hämta
vatten själva, inte söka sig till skugga eller på
egen hand ta en svalkande dusch. Sårbara
grupper kan också bero av socioekonomiska
faktorer. I många länder bor exempelvis de
fattigaste människorna i mycket översvämningskänsliga områden.

”

Klimatförändringarna ökar alltså riskerna för
oönskade händelser, störningar och problem.
Ju sämre anpassat samhället är till det förändrade klimatet, desto större blir risken för att
det ska leda till en kris. Eftersom klimatförändringarna samspelar med resten av utvecklingen i samhället kan det orsaka nya olyckor
och kriser vi hittills inte tänkt på. De delar av
samhället som hanterar olyckor idag kommer
att bli mer belastade på grund av klimatförändringarna. Samhället behöver alltså anpassas
för att klara störningar, men framförallt planeras för att minska sårbarheten för dem.

Klimatförändringarna ökar riskerna för oönskade händelser, störningar och problem. Ju sämre anpassat samhället
är till det förändrade klimatet, desto större blir risken för
att det ska leda till en kris.

Att analysera risker i ett förändrat klimat
I stort sett alla samhällssektorer diskuterar
nu klimatförändringarnas konsekvenser och
gör analyser. En global trend är att beskriva
konsekvenserna i form av risk och ta sig an
dem inom ramen för riskhantering (läs mer
om detta arbete i häftet ”Samhällets risker
och krisberedskap” s. 7). Det innebär bland
annat att beskriva sårbara funktioner och
sårbara grupper av människor. Ur detta kommer också arbetet med att skapa ett resilient
samhälle som är mer robust för förändringar
och risker.

alltså en funktion av hot och sårbarhet. En
poäng med detta är att man kan förebygga
risken dels genom att minska hotet och dels
genom att minska sårbarheten för hotet.
Det är för trubbigt att fokusera på alla effekter av klimatförändringar överallt. När
samhällets olika aktörer jobbar förebyggande
eller analyserar klimatförändringarnas konsekvenser behöver de zooma in på det som är
väsentligt på den plats det gäller och för den
sektor eller funktion som man har ansvar för.

I en riskanalys analyserar man sårbarhet och
hot och på så vis beskrivs risken. Risken är
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Ett exempel på klimatrisker: risker på grund av havsytehöjning.
Vad är hotet? Själva hotet är att havsytan höjs….men hur mycket och var? Scenarierna
pekar på 30cm till 1 m ytterligare havsytehöjning från dagens läge till år 2100. För att
beskriva hotet kan man använda kartbilder med hjälp av GIS och på så vis se var havet
kommer breda ut sig. Eftersom havsytan varierar och det vi ser som risker är högvattentillfällena (i vår del av världen) beskrivs ofta också sannolikheten för händelsen.
Vad är sårbart? Sårbarhet beskriver vad som kan hända och vilka konsekvenserna blir.
Exempel för havsytehöjning är: vägar som undermineras på grund av stranderosion, att
byggnader och vägar översvämmas/ förstörs, att vatten- och avloppssystem blir översvämm-ade och ur funktion. Sårbarheten beror ofta på lågt liggande tekniska funktioner,
infrastruktur, byggnader och även på hur vi bygger och hur andra skydd kan påverka
sårbarheten.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Omställning och anpassning behövs
Som ett svar på konsekvenserna vi redan ser,
eller på konsekvenserna vi förväntar oss i
framtiden kan olika former av åtgärder, t ex
policys formuleras. Normalt skiljer man på
åtgärder för att minska vår klimatpåverkan
genom omställning (mitigation) och åtgärder
som kan anpassa oss till klimatförändring som
ändå sker klimatanpassning (adaptation).
Omställningsåtgärder handlar främst om att
ställa om till fossilfritt samhälle, men kan exempelvis också handla om att äta mindre kött
och genomföra energisparåtgärder. Anpassningsåtgärder handlar främst om att minska
vår sårbarhet på olika sätt men kan även
handla om att tillvarata möjligheter.
Klimatanpassning
Förmågan att anpassa sig till förändringar och
förmågan att skydda sig mot negativa effekter
är viktig för samhället. Stor osäkerhet i vad
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det är vi ska anpassa oss till gör klimatanpassningsarbetet svårt. Vi vet exempelvis inte hur
väl vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser. Men det beror också i högsta grad på hur
samhället ändras.
Klimatanpassning, adaptation, kom på agendan med Klimat- och sårbarhetsutredningen
2007 (SOU2007:60). Vid sidan av IPCC:s
regelbundna rapporter är det Klimat- och
sårbarhets-utredningen som har satt agendan
för klimatanpassningsarbetet i Sverige. Ramar
för ansvarsfördelning finns där och också en
grundläggande förståelse för hur olika sektorer påverkas. Inom de olika sektorerna har
arbetet gått vidare för att höja kunskapen om
konsekvenserna och utveckla åtgärder. Klimat- och sårbarhetsutredningen är fortfarande
en viktig ram för anpassningsarbetet. Under
2014 - 2015 gjorde SMHI en uppdatering av
kunskapsläget på uppdrag av regeringen.
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Ansvar för klimatanpassning

Klimatanpassning i praktiken

I Sverige ligger ett stort ansvar för klimatanpassningen på länsstyrelserna genom
det samordnande ansvar de fått. De flesta
länsstyrelser har idag en anställd för detta
samordningsansvar. De skapar och sprider
kunskap kring regionala klimatscenarier och
konsekvenser för att få kommunala aktörer att
påbörja anpassningsarbetet.

I praktiken handlar klimatanpassning om
fysiska åtgärder som vallar och barriärer mot
sjöar och vattendrag för att stänga ute vatten.
Det är anpassning av hur vi bygger våra hus så
att de klarar av en översvämning eller planering av städer så att vi skapar rum för vatten
i grönområden och i öppna dagvattensystem.
Samhällets ökade beredskap för skogsbränder
och torka och system för att avsalta havsvatten så att det kan användas när våra vattenmagasin torkar ut är andra exempel.

Mycket av arbetet sker och kommer ske på
kommunal nivå. Det är där som översiktsoch detaljplaner anpassas. Det är även där

som vatten- och avloppssystem (VA-system)
dimensioneras för större vattenmängder och
omsorgen ser över behov av luftkonditionering (AC) för de gamla och sjuka.
En del arbete kommer ske på nationell nivå,
till exempel anpassning av vägar och järnvägar. Det är sektorsmyndigheterna som fått
detta ansvar i Prop 2008/09:162. Här handlar
det än så länge mycket om att skapa kunskap
om konsekvenser och åtgärder. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Boverket är två exempel på myndigheter som
arbetar mycket med frågorna.
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska
Institut (SMHI) har ansvar för att bygga upp
ett kunskapscentrum för klimatanpassning.
Arbetet påbörjades för några år sen. Den
webbplats som de idag har huvudansvaret för
- Klimatanpassningsportalen.se - är ett gemensamt ansvar för alla sektorsmyndigheter.
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!

Undervisning och lärande är en viktig del av
vår anpassning till ett förändrat klimat. Genom att öka vår kunskap såväl om hur klimatet förändras som om samhällets sårbarhet
och vad vi kan göra för att minska denna kan
vi bli bättre förberedda för kommande händelser.
Klimatanpassning är också det som var och
en av oss kan göra i våra liv för att minska sårbarheten för översvämning, torka och andra
klimatrisker. Att vara förberedd i hemmet för
ett längre elavbrott är ett sätt att klimatanpassa. Andra exempel är att skaffa fläktar för
att klara av värmebölja eller se till att leda bort
dagvatten från hus och uppfart så att det inte
blir översvämmat vid ett skyfall.
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LEKTIONSBANK
Klimatrisker och klimatanpassning

Praktiska övningar
• Undersök tidigare naturolyckor/klimatrisker som inträffat i Sverige och eventuellt i andra
länder. Källa till information kan exempelvis vara kommunarkiv, media, www.msb.se. Exempel på stora händelser i Sverige är Översvämningen i Arvika och Vänern 2000-2001, Skyfall i
Kristinehamn 2014, Skyfall i Köpenhamn 2011, Skogsbränder 2014 i Västmanland och 2018
på många plaster i landet. Undersök vad som hände, vilka konsekvenser det fick samt vad
man gjort för att förebygga att det händer på nytt.
• Intervjua/fråga anhöriga eller vänner om erfarenheter från värmebölja, torka och översvämningar. Fråga också om hur man tänker kring att förbereda sig för att klara händelserna
bättre om de inträffar igen (gärna olika åldrar/generationer).
• Klimatanpassning. Övning för att fånga upp uppfattningar om hur olika sektorer blir påverkade, se klimatriskerna utifrån en sektor: Vad behöver vi anpassa till? Hur kan vi anpassa?
Eleverna arbetar gruppvis med att undersöka en sektor med hjälp av klimatanpassningsportalen www.klimatanpassning.se . Med utgångspunkt i redovisningarna kan en diskutera
samhällsviktiga funktioner och vad eleverna ser som allvarlig påverkan på samhället.
• Riskköping. Pedagogiskt spel som handlar om klimatrisker och klimatanpassning. Spelet
bygger på en matta på golvet som är en karta över en fantasistad eller över det lokala samhället (det väljer läraren). På kartan/ mattan byggs ett samhälle upp och olika klimathändelser
inträffar. Spelet går till så att en spelledare guidar spelarna genom spelet med stöd i ett färdigt
manus. Läraren eller en elev kan vara spelledare. Spelarna delas in i grupper som får olika uppdrag under spelets gång.
Med utgångspunkt i händelserna kan en diskutera hur samhället påverkas av en klimathändelse, åtgärder för att minska konsekvenserna, vad enskilda personer har för möjlighet att anpassa
sig och inte minst hur man bygger ett hållbart och säkert samhälle. Spelet kan spelas med
enbart klimatrisker (som i de kort du hittar på webbplatsen) eller med olika risker i lokalsamhället.
Klassen kan själv skapa ett spel som ett temaarbete med bild, geografi med flera ämnen
inblandade. Instruktioner till hur spelet går till och beskrivning av hur klassen kan tillverka
ett eget spel finns på webbplatsen för Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet:
www.kau.se/ccs/samverkan-och-motesplatser/riskkoping

Värderingsövningar
• Egna upplevelser av klimatrisker - skogsbrand, översvämning, torka. Be eleverna ta ställning
till vilken risk som de tycker är störst. Med utgångspunkt i det diskutera varför en risk är mindre eller större. Bena i hot och sårbarhet. Ibland är det hotet som gör att något upplevs som
en stor risk och ibland är det vår egen eller samhällets sårbarhet.
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KOPPLINGAR TILL LGR11
Klimatrisker och klimatanpassning

Kopplingar till lgr11 som skrivs nedan är både till innehållet i texten och till föreslagna lektionsupplägg. Hela ämnesområdena presenteras här, även om det i de flesta fall bara är några delar av
ämnets innehåll som kopplar just till klimatrisker och klimatanpassning. Läraren får själv göra en
tolkning.
Exempel på en tydlig koppling är till ämnet geografi: Upplägg och innehåll inom området klimatrisker och klimatanpassning ger stöd att utveckla de förmågor som beskrivs för ämnet i läroplanen och flera delar av det centrala innehållet kan tas upp med klimatrisker som exempel/tema.
Det gäller exempelvis ”miljöfrågor utifrån elevens vardag”, ”aktuella samhällsfrågor i media”,
”metoder för att undersöka information från olika källor” och ”Jordens naturresurser… Vattnets
betydelse, dess fördelning och kretslopp”
Också ämnet bild kan kopplas mycket tydligt om man väljer att göra ett Riskköpingsspel och
spela det med klassen.

Bild
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•
•

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga
tekniker och verktyg samt med olika material.
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

CENTRALT INNEHÅLL BILD
I årskurs 1–3

Bildframställning
• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur
dessa benämns.
• Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa
kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från
hemorten och konstbilder.
I årskurs 4–6

Bildframställning
• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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text.
• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och
hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande
och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
• Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Biologi
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
CENTRALT INNEHÅLL BIOLOGI
I årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Biologins metoder och arbetssätt
• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter
och tidningsartiklar.

Fysik
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
CENTRALT INNEHÅLL FYSIK
I årskurs 4–6

Fysiken i naturen och samhället
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• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön
samt energianvändningen i samhället.
• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Geografi
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar
livsmiljöer i olika delar av världen.
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och
hållbar utveckling.
CENTRALT INNEHÅLL GEOGRAFI
I årskurs 1–3

Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och
klimat.

Att leva i världen
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
I årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för
människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på
jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och
kretslopp.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers
arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Religionskunskap
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
CENTRALT INNEHÅLL RELIGIONSKUNSKAP
I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i världen
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter
enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
I årskurs 4–6

Identitet och livsfrågor
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra
kamrat, skildras i populärkulturen.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och
grupptillhörighet.

Etik
• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet,
sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Samhällskunskap
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•
•
•
•

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
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• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
CENTRALT INNEHÅLL SAMHÄLLSKUNSKAP
I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
• könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och
klimat.

Att leva i världen
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter
i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
• Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet
och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats,
läge och gräns.
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
I årskurs 4–6

Information och kommunikation
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Beslutsfattande och politiska idéer
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska
skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Teknik
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
•
•
•
•

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

CENTRALT INNEHÅLL TEKNIK
I årskurs 1–3

Tekniska lösningar
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är
utformade och kan förbättras.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
I årskurs 4–6
• Tekniska lösningar
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
• Teknik, människa, samhälle och miljö
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
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GÖR ETT SPEL OM KRISHANTERING
Moving it 2019

Krisberedskap och programmering
Projektet ska öka delaktighet och beredskap inför kriser och klimatförändringar genom
att elever och lärare tillsammans utforskar och analyserar olika metoder som stärker
kunskaper och ökar tilliten till egen handlingskraft Slutligen ska eleverna koppla arbetet till
sitt närområde för att förstärka samhällskontakt.
Eleverna arbetar ämnesövergripande med krisberedskap och redovisar sitt arbete i form
av ett spel där spelaren ställs inför Energi/miljö/Klimat - relaterade problem.
Materialet är framtaget av Johan Rosén, Karlstadmakers

Planering
Introduktionsdag
Eleverna får lära sig med om riskhantering och beredskap med fokus på strömavbrott.
Vad händer vid ett strömavbrott och vilka konsekvenser får det?
Vad händer om inte strömmen kommer tillbaka på några timmar?
Vad händer om stömavbrottet vara i flera dagar?
Hur drabbas eleverna personligen och vilka konsekvenser får det för samhällsfunktioner?
Vi har nu ett annat kortare koncept.:
1. Utbildat 10 pedagoger en dag med programmering.
2. Online-version där vi supportar några pedagoger samt elever med onlinekurs och behovs-stöd.

Introduktion till programmering utan tekniska hjälpmedel
Eleverna arbetar tillsammans med sin lärare med övningen Roboten.
Denna övning syftar till att introducera eleverna till vad programspråk är och ge dem en grundförståelse för programmering med dator.
Introduktion till programmering
Eleverna arbetar med häftet Gör ett spel med Scratch 3.0
Spelidé/Karaktärsgenerering/Storyboard
Efter att ha introducerats till programspråket Scratch och fått kunskap om strömavbrott skapar
eleverna en spelidé för ett spel om strömavbrott.
Grafikstöd
Elevernas teckningar bearbetas av grafiker och görs om till bilder som kan importeras i programspråket Scratch.
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Programmering med stöd
Eleverna arbetar med sina spel under ledning av erfarna programmerare.
Programmering
Eleverna arbetar med programmering med möjlighet att mejla support om det behövs.
Programmering och slutförande med stöd
Eleverna gör klart sina spel med stöd av programmerare.
Publicering
Elevernas spel görs publika och delas med allmänheten.
Förslag till material:
Roboten (för lärare)
Gör ett spel med Scratch 3.0 (för elever och lärare)
Idémall (för elever och lärare)
Koppling till LGR11 (för lärare)

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Robot - Introduktion till programmering
utan tekniska hjälpmedel
Denna övning handlar om att ge exakta instruktioner. Läraren agerar robot och följer till
punkt och pricka elevernas programmering.
Denna övning lämpar sig bra för hela grundskolan (åk 1 - 9) med anpassning av vad
roboten ska göra.
För årskurs 1-3 uppfyller övningen många av de krav som ställs i läroplanen gällande
programmering och för senare årskurser är övningen ett enkelt sätt att introducera såväl
programmering i sig som mer komplexa programeringsstrukturer (loopar, om-satser, forsatser, arrays, funktioner, rekursiva anrop, nested loops. m.m.)

Det behövs inte nödvändigtvis några tekniska
hjälpmedel för att undervisa programmering.
Här använder vi en robotkostym från IKEA
för att göra det extra tydligt att det är en robot
vi ska ge instruktioner till.
Roboten följer instruktionerna till punkt och
pricka. Tänk på att som robot inte påbörja,
avsluta eller justera händelser utan att ha fått
instruktioner.
Tänk också på att inte rätta eleverna. Om roboten inte har förstått instruktionerna rätt kan
det blir ganska roligt och dessutom resultera i
en intressant diskussionsmaterial senare.

Låt eleverna instruera roboten med stegvisa instruktioner.
Alla instruktioner kan skrivas på tavlan innan roboten startar eller för att göra det enklare kan
instruktionerna göras löpande steg för steg.
Formulera gärna om-satser, loopar och strukturer för att göra koden så kort och effektiv som
möjligt.
Roboten kan med rätt instruktioner utföra vardagliga situationer. När situationerna analyseras
stegvis visar det sig tydligt att även de handlingar som vi till vardags ser som väldigt enkla innehåller ganska många steg.
Förslag till uppgifter
• Öppna en dörr
• Ge någon en kram
• Borsta tänderna
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ta på/av en jacka
Knyta skorna (svår)
Sätta sig på en stol
Gå till en bestämd plats oavsett startposition
Hitta ett gömställe
Packa gymnastikkläder
Mata ett husdjur
Skala och äta en banan

Nedan följer ett exempel för uppgiften att hälla upp vatten i ett glas.
• Identifiera flaskan med vatten
• Vrid dig mot flaskan
• Gå framåt tills avståndet till bordet är 25
cm
• Böj ryggen framåt 45 grader
• För armarna framåt mot flaskan på varsin
sida om flaskan.
• För ihop händerna runt flaskan
• Greppa flaskan

• Räta upp ryggen till upprätt position
• Håll flaskan lodrätt hela tiden.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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•
•
•
•
•

Identifiera glas
Rotera kroppen riktning mot glaset.
Böj ryggen 30 grader.
Håll flasköppningen över glaset.
Höj den bakre handen med en hastighet av
4 cm per sekund tills det kommer vatten ur
flaskan.

• Höj den bakre handen med en hastighet
av 1 cm per sekund medan det kommer
vatten.

Om vatten hamnar berdvid glaset:
• Starta subrutin torka.
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Subrutin torka:
• Res upp flaskan vertikalt och för den neråt
tills den tar i bordet.
• Släpp flaskan
• Indentifiera trasan
• Greppa trasan
• Upprepa tills bordet inte är blött:
Dra trasan fram och tillbaka över det
utspillda vattnet.
Om trasan är full av vatten:
		

Håll trasan över glaset

		

Vrid ut trasan

•
•
•
•
•

Slut på upprepning
Håll trasan över glaset
Vrid ut trasan
Släpp trasan
Starta från början

Om flaskan är tom:
• Utför Klart

Klart:
• Res upp flaskan vertikalt och för den neråt
tills den tar i bordet.
• Släpp flaskan
• Räta på ryggen
• Ta ett steg bort ifrån bordet
• Höj armarna i luften
• Le

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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GÖR ETT SPEL MED SCRATCH 3.0
Moving it 2019

Programmeringsspråket och plattformen Scratch 3.0
Scratch är ett blockbaserat, visuellt programmeringsspråk som är framtaget av MIT Media
Lab för att lära barn programmering. Det har funnits i över 10 år och finns på mer än 70
språk. Den senaste versionen fungerar på såväl surfplattor som datorer.

Öppen kod
All kod som läggs upp av användarna går att se, så det är enkelt att inspereras och lära av andra
programmerare.
All kod i denna instruktion finns att tillgå på https://scratch.mit.edu/studios/4762521/
Spelet i beskrivningen heter ”Mitt första spel”.

Skapa ett konto
Gå till www.scratch.mit.edu/
Klicka på ”Gå med i Scratch” i övre högra
hörnet.
Välj ett användarnamn och lösenord och skriv
in en valid mejladress.
Barn behöver tillstånd av målsman för att
skapa egna konton.
Möjlighet att skapa ett lärarkonto som ger
möjlighet att skapa och handleda studentkonton finns också.
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Ansök om ett lärarkonto längst ner på denna
sida: https://scratch.mit.edu/educators
Det går också bra att programmera utan något konto men då går det inte att spara/dela
sina projekt online.
När du är redo att sätta igång klickar du på
Skapa uppe till vänster.
Om Scratch skulle vara inställt på fel språk
kan språk ändras under jordgloben (nedan
markerad med röd kvadrat).
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Layout
1. BLOCK
Varje block har en specifik funktion och
blocken kombineras för att skapa ditt program.

Dra och släpp block här för att göra dem till
en del av ditt program.
4. SPRAJTAR

Blocken är uppbyggda som pusselbitar för att
hjälpa dig med strukturen på koden.

Detta är de objekt som du kan använda i ditt
spel. Du kan använda sprajtar från Scratchbiblioteket, importera bilder eller rita egna.

2. KATEGORIER

Alla sprajtar kan ha en egen bit kod för att
beskriva dess egenskaper.

Blocken är indelade i 9 färgkodade kategorier.
3. KOD
Här visas koden för den valda sprajten.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!

5. DUK
Duken är det som visas för spelaren. Du kan
dra karaktärer eller objekt till duken eller låta
generera objekt med kod.
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Mitt första spel
Du får börja med att skapa ett spel som går
ut på att spelaren ska försöka få en katt att
äta ett äpple, samtidigt som den är jagad av
en hund. Om hunden fångar katten förlorar
spelaren.
Ett bra första steg är att namnge din karaktär.
Den heter från början Sprite 1 vilken fungerar för tillfället, men när du fyller på med
flera objekt så kommer det ganska snart att bli
rörigt om de inte har beskrivande namn.
Klicka i rutan och ändra namnet till Kisse.

Styrning
Kisse står än så länge bara stilla. Låt oss ge
Kisse förmågan att röra sig med några bitar
kod.
Klicka på Kisse för att försäkra dig om att det
är just Kisse vi ska modifiera koden för.
Välj kategorin Händelser och leta upp blocket
när ... tangenten trycks ned.
Dra blocket till kodfönstret och släpp det där.
Ändra vilken tangent som ska användas genom att klicka på rulllisten och välj högerpil.
Block som sitter under detta block kommer
att aktiveras när respektive tangent trycks ned.
Dra in blocket ändra X med 10 från Rörelsekategorin och snäpp fast den under det första
blocket.
Testa koden genom att trycka på höger pil.
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10 steg gör Kisse lite för snabb. Ändra till 5
steg.
Gör samma sak för vänster-, upp-och nerpilarna.
Vänsterpil påverkar X-koordinaten negativt
Upppil förändrar Y-koordinaten positivt
Nedpil förändrar Y-koordinaten negativt

Något gott
Nu behövs något för Kisse att plocka upp.
Skapa en ny sprajt genom att föra muspekaren
över katten längst ner till höger och välj en ny
sprajt.
Välj äpplet under kategorin mat.

Nu innehåller ditt program två olika figurer.
Var och en av figurerna har sin egen bit kod.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Klicka på äpplet för att välja
det. Kodfönstret bör nu vara
tomt och du kan föra in kod för
äpplet.
Äpplet ska hoppa till en ny
slumpvis valt koordinat när Kisse
plockar upp det.
Vi skapar en bit kod som hela tiden kontrollerar om Kisse stöter
i äpplet.
Du finner lätt de block som
används genom att använda de
färgkodade kategorierna.
Det första blocket är ett startblock. Det aktiveras när man trycker på den gröna flaggan.
För alltid blocket är en loop. Allt som ligger
innanför klamrarna utförs om och om igen.
Om .. då blocket kontrollerar om kriteriet i
den hexagonala rutan är sant. Om det är sant
utförs den kod som finns inom klamrarna.
Rör vid blocket kontrollerar om aktuell sprajt
rör vid objektet som valts i rulllisten.
Gå till blocket flyttar aktuell sprajt till en
definierad X- och Y-koordinat.
Slumptal genererar ett slumptal mellan två
definierade värden.
Spela ljud spelar upp ett ljud.

Nu ska Kisse kunna styras och plocka äpplen.
Testa programmet genom att klicka på den
gröna flaggan och styr med piltangenterna.
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En fiende
Låt oss göra den lite svårare genom att lägga
till en fiende.
Lägg till en hund på samma sätt som när du la
till äpplet.
Klicka på hunden och skapa följande kod.
Startblock för att aktivera koden.
För alltid block som upprepar det inom
klamrarna.
Gå 3 steg flyttar hunden i den riktning den
pekar.
Om vid kanten, studsa ändrar hundens riktning när den kommer fram till en kant.
Om .. då blocket kollar om kriteriet i den
hexagonala rutan är sant. Om det är sant utförs den kod som finns inom klammrarna.
Rör vid blocket kontrollerar om aktuell sprajt
rör vid objektet som valts i rulllisten.
Starta ljud blocket spelar upp det ljud som
valts i rulllisten.
Stoppa blocket avbryter vald kod.
Provspela
Spelet är nu spelbart men det behöver fortfarande lite mer funktioner och finjustering.
Försök att programmera en sak i taget och
provkör din kod ofta. På så sätt blir det enklare att hitta eventuella problem i koden.
Poäng
Vi vill ha ett poängsystem för att hålla reda
på våra framsteg i spelet. För att göra detta
använder vi en variabel. En variabel kan lagra
många olika saker. I det här fallet vill vi att
det ska lagras ett nummer. Vi kommer då
att kunna göra operationer på detta nummer
(oavsett vilket nummer det är). Vi kan lägga
till, subtrahera, multiplicera, dela upp och så
vidare.
Valj kategorin Variabler och skapa en ny
variabel.
Ge variabeln namnet Poäng och låt den gälla
för alla Sprajtar.
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Nu finns det några nya block i kategorin
Variabler.
Sätt in en sätt Poäng till 0 direkt under startblocket i äpplets kod.
Detta block sätter poängen till 0 varje gång
spelet startas.
Sätt en ändra Poäng med 1 sist i om-satsen.
Detta block ökar poäng med 1 varje gång
Kisse plockar upp äpplet.

Initiering
Låt oss göra det lite mera rättvist för olika spelare genom att sätta de initiala positionerna till
samma varje gång spelet startas.
Låt alltid Kisse börja nere i vänstra hörnet.
Klicka på Kisse och fyll på med block för
initiering.
Kisses kod innehåller redan kod för styrning.
Lägg de nya blocken någonstans bredvid
styrkoden.

Låt alltid hunden börja i övre, högra hörnet.
Klicka på hunden och fyll på med följande
block.
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För att få äpplet att vid varje start börja i
nedre högra hörnet: Fyll på i äpplets kod med
dessa block.

GAME OVER
Just nu stannar allt när man blir fångad av hunden. Låt oss addera en
Game over text som kommer upp när man blir fångad.
Skapa en ny sprajt, men välj denna gång penseln för att rita en sprajt
själv.

Använd textverktyget för att skriva ”GAME
OVER” i ett lämpligt typsnitt och dra i hörnet
på texten för att skala upp den.

När grafiken är klar är det dags att byta tillbaka till kodläge.
Tryck på Kodfliken uppe i vänstra hörnet av
skärmen.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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GAME OVER sprajten ska visas när hunden fångar Kisse. Vi behöver skicka ett meddelande från hunden till game over sprajten.
Välj hunden och byt ut Stoppa alla mot
skicka meddelande.
Tryck på rulllisten bredvid meddelande1 och
välj Nytt meddelande.

Nu kan du namnge ditt meddelande.
Skriv GAME OVER och tryck OK.
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Byt till GAME OVER sprajten föt att tala
om vad som kan hända när meddelandet tas
emot.

När man startar ett nytt spel ska game over
inte visas.
Fyll på med denna bit kod i game over sprajten.

Bakgrund
Nu ska vi sätta en snygg bakgrund till spelet.
Klicka på Välj en bakgrund under scen.

Egna spel
Nu när du provat på grunderna i scratch-programmering är du redo att designa ditt egna spel.
Om du kör fast: leta bland spel som andra gjort. All kod är öppen och troligtvis har någon gjort
något liknande förut.
Längst ner i kategorirutan finns en knapp för att lägga till ytterligare kategorier.
Block för att göra musik, Penna som kan rita hur en sprajt rört sig eller talsyntes som läser upp
text är några exempel.
Tänk på att provköra din kod ofta.
I Karlstad Makers Scratch-studio finns några exempel på hur man kan göra
gravitation, flera rum att gå mellan, inventory, healthbar m.m.
https://scratch.mit.edu/studios/4762521/

Lycka till!
Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!
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Idémall för spel
För att planera och utveckla ett spel samt
visualisera progressionen i spelet är det bra att
dokumentera sitt grundkoncept. Detta hjälper
också eleverna att arbeta mot samma mål om
de arbetar i grupp.

Alla rutor behöver inte fyllas, men se till att ha
en gemensam grundidé så att alla i gruppen
arbetar mot samma mål.
Spelets övergripande tema är strömavbrott,
men vilka karaktärer och problem som ska
vara med är upp till eleverna.

Om eleverna inte har en färdig grundidé går
det att börja med vilken del som helst i idémallen.
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Fiende / Svårighet

Beskrivning

Bild

Storyboard / Handling / Utveckling

Beskrivning av Huvudkaraktär och Fiende / Svårighet

Huvudkaraktär

Spelnamn

MoveIt 2019

Bikaraktär / Föremål

Beskrivning av interaktion med bikaraktärer / föremål

Bikaraktär / Föremål

Speltyp (Actionspel, Platformsspel, Pusselspel, Rollspel ...)

Bikaraktär / Föremål

KOPPLINGAR TILL LGR11
Gör ett spel om krishantering

Kopplingar till den reviderade läroplanen (2018) i ämnena matematik och teknik för övningen
Robot och Gör ett spel med Scratch 3.0. Kopplingarna till programmering i LGR11 gäller Matematik och Teknik.
Tillägg till grundskolans styrdokument 2018
2018 kompletterades LGR11 med ett antal ändringar.
Ändringarna med avseende på programmering sammanfattas i dessa 6 punkter, enligt PM:et
”Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument”, Regeringskansliet 2017-03-09,
• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i
teknik och matematik
• att eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga
• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
• att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
• att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
• att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle
Övningarnas kopplingar till styrdokumenten
På följande sidor finner du texter från LGR11 (kursiv text) samt de kopplingar som kan göras till
övningarna Robot och Gör ett spel med Scratch 3.0.
Ämnets syfte är gemensamt för hela grundskolan och det finns många kopplingar till logik och
metoder som används inom programmering, även om inte programmering i sig omnämns.
Centralt innehåll är uppdelat för 1-3, 4-6 samt 7-9. De punkter i LGR11 med anknytning till uppgifterna är listade uppdelat i ämne och underkategorier.
Kopplingar till det centrala innehållet sammanfaller för Robot och Gör ett spel med Scratch 3.0
för årskurs 4-9. För årskurs 1-3 listas här de kopplingar som kan göras till övningen Robot.

Matematik
Programmeringsspråk inehåller många matematiska begrepp och uttryck. När något ska förflyttas beskrivs det i koordinater och när något ska vridas används grader eller radianer. Matematiska
beräkningar används ofta för att bestämma vilka kriterier som är uppfyllda.
Inom programmering blir det mycket tydligt att formuleringarna måste ske med ett matematiskt
språk. Simuleringar eller analyser av vardagliga och tekniska situationer innebär ett nytt sätt att
uttrycka sig.
Matematik - Ämnets syfte enligt LGR11
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen
ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda
matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden
i möten med matematiska mönster, former och samband.
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Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom
undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar
och för att presentera och tolka data.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra
matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla
en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska
eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna
se matematikens sammanhang och relevans.
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera
valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer
för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
CENTRALT INNEHÅLL MATEMATIK
I årskurs 1–3

Algebra
• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
• Roboten instruktioner måste vara stegvist och entydigt foruuletade.

Geometri
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och
tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
• För att få roboten att röra sig lagom mycket behövs lägesord och måttenheter.

Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
• Roboten ska instrueras att utföra vardagliga händelseförlopp, men dessa förlopp ska beskrivas
exakt och matematiskt.

Energi, klimat och digitalisering - i en hållbar framtid!

Sida 69

I årskurs 4–6

Taluppfattning och tals användning
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.
Metodernas användning i olika situationer.
• Spelprogrammering använder sig av naturliga tal bl.a. när det gäller position för objekt och
beräkningar av simulerad fysik.

Algebra
• Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
• Algoritmer skapas i det visuella programspråket Scratch 3.0.

Geometri
• Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
• Enkla geometriska former kan skapas och skalas i Scratch 3.0.

Sannolikhet och statistik
• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material
från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
• Slumptal används ofta vid programmering. En mer eller mindre komplicerad analys av utfallet
kan göras för att få den spelupplevelse som önskas. Vardagliga situationer kan simuleras.

Samband och förändring
• Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
• All positionering av objekt i programmering bygger på någon form av koordinatsystem.

Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Matematisk formulering av
frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
• Problemlösning behövs för att simulera/lösa de vardagliga situationer som ska programmeras.
I årskurs 7-9

Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas
användning i olika situationer.
• Spelprogrammering använder sig av naturliga tal bl.a. när det gäller position för objekt och
beräkningar av simulerad fysik.

Algebra
• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
• Variabler används bl.a. i algorimer för koordinater, poängberäkning och simulerad fysik.
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Geometri
• Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala
vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
• Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
• Enkla geometriska former kan skapas och analyseras i Scratch 3.0.

Samband och förändring
• Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan
digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
• All positionering av objekt i programmering bygger på någon form av koordinatsystem. Förändringshastigheten ger föremålets hastighet. Samband analyseras för att optimera spelet.

Problemlösning
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt
värdering av valda strategier och metoder.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
• Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
• Problemlösning behövs för att simulera/lösa de vardagliga situationer som ska programmeras.
Matematiska modeller över situationerna kan implementeras och analyseras.

Teknik
Många tekniska lösningar är idag mer eller mindre digitaliserade. Oavsett om det handlar om behov, problem eller analys så involverar de tekniska lösningar som eleverna kommer i kontakt med
allt som oftast olika grader av digital teknik. Kopplingen till hur människa och teknik samverkar
är tydlig då digital teknik är en stor del av de flesta elevers vardag.
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin
tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska
utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Teknik - Ämnets syfte enligt LGR11
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i
vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen
ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla
behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer
och lösningar.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla
tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik,
etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling
för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang
och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till
elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.
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CENTRALT INNEHÅLL TEKNIK
I årskurs 1–3

Tekniska Lösningar
• Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning
och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål
som styrs av datorer.
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Att styra föremål med programmering.
• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
• Tekniska begrepp används för att kunna ge korrekta instruktioner till roboten.
• Tekniska lösningar för att programmera roboten kan skissas och dokumenteras.
I årskurs 4-6

Tekniska lösningar
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud,
ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade
med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
• Vid ett strömavbrott kommer en eller flera komponenter i många tekniska system att slås ut.
För att göra ett spel om strömavbrott behöver de tekniska systemen förstås och analyseras.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
• För att lösa de problem som uppstår kring ett strömavbrott behöver lösningar utarbetas.
• Objekt i spelet styrs av spelaren.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation,
vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de
samverkar.
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
• Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
• Vid ett strömavbrott kommer en eller flera komponenter i många tekniska system att slås ut.
För att göra ett spel om strömavbrott behöver de tekniska systemen förstås och analyseras.
I årskurs 7-9

Tekniska lösningar
• Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
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• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information,
till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
• Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till
exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion
och distribution av elektricitet.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Vid ett strömavbrott kommer en eller flera komponenter i många tekniska system att slås ut.
För att göra ett spel om strömavbrott behöver de tekniska systemen förstås och analyseras.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
• Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar
och simuleringar.
• För att lösa de problem som uppstår kring ett strömavbrott behöver lösningar utarbetas.
• Objekt i spelet styrs av spelaren.

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort
vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan
människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till
hållbar utveckling.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
• Vid ett strömavbrott kommer en eller flera komponenter i många tekniska system att slås ut.
För att göra ett spel om strömavbrott behöver de tekniska systemen förstås och analyseras.
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Källor
Källor Samhällets risker och krisberedskap
www.msb.se/sv/forebyggande/krisberedskap
www.krisinformation.se
www.dinsakerhet.se
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, MSB Publikationsnummer: MSB245 - april 2011
www.msb.se/ribdata/filer/pdf/25893.pdf
www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn
www.researchgate.net/publication/312147094_Barns_kanslor_och_tankar_om_klimatproblematiken
www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/dokument/2012/Om%20trygghansa/
V%C3%A4rldens%20chans%20-%20en%20rapport%20fr%C3%A5n%20Trygg-Hansa_webbversion.pdf
Räddningsverket Riskhantering i ett samhällsperspektiv U30-565/98

Källor och vidareläsning: Klimatrisker och klimatanpassning
IPCC, 2014 Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and
III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC,
Geneva, Switzerland. www.ipcc.ch/report/ar5/syr
IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 ºC. In print. www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
Svensk översättning gjord av SMHI: www.smhi.se/polopoly_fs/1.144804!/SPM_SR15_svensk.
pdf
SMHI klimatanpassningsportalen www.klimatanpassning.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (webbplats) om naturolyckor och klimat. www.
msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/
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De globala hållbarhetsmålen Agenda2030
Här hittar du de globala hållbarhetsmålen som du kan koppla dina lektioner till.
Läs mer på www.globalamalen.se
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