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Förarbete och 
efterarbete till  
det historiska

miljöäventyret 
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Utdrag ur läroplanen 2014 ”Under den grundläggande utbildningen ska eleverna 
funderaöversambandetmellandetförflutna,nutidenochframtidensamtolikaframtids-
alternativ.Deskalärasigförståbetydelsenavsinaval,levnadssättochhandlingar,inte
barafördetegnalivet,utanävenfördennärmasteomgivningen,samhälletochnaturen.
Elevernaskafåfärdigheterattutvärderaochförändrabådesinaegna,skolansochsam-
hälletsförfaringssättochverksamhetsstrukturersåattdebidrartillattbyggaenhållbar
framtid”. 

Äventyrsbanan”Dethistoriskamiljöäventyret”kangärnagörassomenstörretemahelhet
undertemathållbarutveckling.Museeterbjuderförslagpåsåvälför-somefterarbetetill
skolorsomvillgörabesöketsomendelaventemahelhet.Lärarenkansjälvplockade
förslagpåövningarsomhan/hontyckerärlämpligaförsinårskursochelevgrupp.

Syftetmedförarbetetärattelevernafårenförståelseförvadhållbarutvecklinginnebär.
Nedanföljernågraförslagpåhurklassenkanbekantasigmedhållbarutvecklingsom
förarbete: 

    

1. Diskussion därelevernadiskuterarbegreppethållbarutveckling.
Elevernakandiskuteraimindregrupperochsedanhaengemensam
diskussiondärgruppernapresenterarsinatankarkringföljandefrågor:

• Vad är det bästa med naturen enligt dig?

• Varför är naturen viktig för människan?

• Vadärhållbarutveckling?

• Varförbehövshållbarutveckling?

2. Tankekarta.Enlärarledd,gemensamuppgiftdärelevernaskaparen
tankekartamed”hållbarutveckling”imittenochdrarsedanstreckfrån
mittenmedfaktabaseradepåståendengällandehållbarutveckling.

 

3. Foto-uppgift. Eleverna får till uppgift att fotografera ett av sina favorit-
ställeninaturenochmednågrameningarbeskriva:

• Varförärställetspecielltjustfördig?

Klassen kan sedan skapa en fotovägg med elevernas natursköna bilder. Alternativt kan 
klassengåpåutflykttillettnaturområdeochelevernafårdärtilluppgiftattfotografera
enutsiktsomdetyckerärvacker.
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Självamuseibesöket fokuserarsedanpåenhistorisktillbakablickpåmiljönsbetydelse
förmänniskanförrochelevernafårbekantasigmeddettagenomenlekfulläventyrsbana
påmuseet.Underäventyrsbanan”Dethistoriskamiljöäventyret”roterarelevernakring
olikastationerochskalltillsammanslösaolikauppgifterochutmaningar.

Underefterarbetetiskolankanelevernareflekterakringviktenavhållbarutvecklingidag,
iderasegenmiljö,samthurdeskulleviljaattdetserutiframtiden.

Efterarbeteterbjuderförslagpåolikaaktivitetersomklassenkanarbetamed.Detfinns
förslagpåaktivitetersomallmäntbehandlar temathållbarutveckling,samt förslagpå
konkretaaktivitetertilldefyratemaområdensomäventyrsbananbehandlarisinastatio-
ner:handel,mat,återanvändningochvattensomnaturresurs.Tankenmedefterarbetet
ärattelevernajämförhursamhälletsutvecklatsochkanflyttaperspektivetfrånmiljöndå
tillmiljönnu.

    

Förslag pÅ aktiviteter till efterarbetet: 

1. Diskussion  därelevernajämförochdiskuterarhursamhälletutvecklats
på100åruretthållbarhetsperspektiv.Elevernakandiskuteraimindre
grupperochsedanhaengemensamdiskussiondärgruppernapresen-
terarsinatankarkringföljandefrågor:

• Vilkenrollhademiljönochnaturenförr?Vilkenrollharmiljönoch
 naturen idag?

• Hurserhållbarutvecklingutidag?

• Hurskulleduviljaattdetserut?

• Vadkanjaggöraförattbidratillenhållbarutveckling?

• Hurskulleett”drömsamhälle”seutom100årframåtitiden?
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Konsumtion, handel
Värderingsövning: behov eller begär?

    

    

Övning 1

Diskutera med eleverna:

• Vadtrorduattdubehöverförattöverlevaochhaettbraliv?

• Vadtrorduattduskulleköpaomdufickköpaprecisvadsomhelst?

ElevernafårsedanvarsittA4:apappersomdedelarinitvåspalteroch
skriverhögstupp”Dettabehöverjag”ochidenandraspalten”Dettavilljag
ha”.Elevernafyllerspalternamedsakerdekommeratttänkapå.Omdet
handlaromyngreelever,såkanelevernaiställetrita.

Avslutningsvis görs övningen gemensamt så att läraren på tavlan ritar 
spalternaochelevernafårberättavaddefyllti.Jämförlistornatillsammans
ochdiskuteramedelevernavarfördevillattsakernaskavaraantingeniden
vänstraellerhögraspalten.

Övning 2

Eleverna tar ställning till olika påståenden som läraren ställer. Eleverna 
sättersigpåvarsinstolienring,plusentomstoliringenifalldetendast
skulle vara en person som vill byta stol.

Tankenmedövningenärattelevernatarställningtillolikapåståendensom
lärarenställergällandekonsumtion,behovochbegär,ochifallelevenhåller
medompåståendetsåskahanellerhonbytastolmedeventuellaövriga
somhållermedompåståendet.Densomintehållermedompåståendet
sitterkvarpåsinstol.Densomvillfårsedansägavarförhan/honvaldeatt
stiga upp eller sitta kvar. Pedagogen bör betona att i denna övning inte 
nödvändigtvisfinnasetträttellerfelsvar,utanvarochenskasjälvafundera
hurmanförhållersigtillpåståendena.
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Förslag på påståenden:

• Detärviktigtförmigatthamångasaker.Följdfråga:vilkasakeroch
varför är de viktiga? 

• Jagharleksakerochprylarhemmasomjaginteanvänder.

• Jagskullekunnagebortnågraavminaleksaker/prylartillnågonannan.

• Jagskullevaralyckligareomjaghadeflersaker.Följdfråga:vilkasakeri
så fall?

• Någraavminasakervilljagaldrigkastaellergebort.Följdfråga:vilka
sakerochvarförärdeviktiga?

• Detärviktigtatthasammasakersomsinakompisar.Följdfråga:vilka
sakerochvarförärdeviktiga?

• Detärjobbigtatthaförmångasaker.Följdfråga:varför?

Övning 3

Elevernaskaparettgemensamt”lyckokollage”.Allaeleverfårvisstantal
färgadelapparochskallpådelapparnaritaellerskrivanersådantsomger
lyckamenintekanköpasförpengar.

Elevernaslapparfogassedansammantillettstortgemensamtlyckokollage.
Avslutagärnamedattallasomvillfårberättavadderitat/skrivitpåsinalappar.
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Mat

    

    

Övning 1

Diskussionsövning om mat & hållbarhet

Diskussionsövningarna kan gärna göras i smågrupper med gemensam 
 avslutande diskussion då man funderar vad de olika grupperna kommit 
fram till.

1. Hurförvarademanmatförcirka100årsedan?

2. Hurskamanförvaramatensåattdenhållersålängesommöjligt?

3. Varförärdetviktigtattmatenhållersålängesommöjligt?

4. Vadärskillnadpåbäst-före-datumochsista-förbrukningsdag?Ochvad
betyder de?

5. Ge exempel på varor som märks med bäst-före-datum?

6. Ge exempel på varor som märks med sista-förbrukningsdag?

7. Vadbehöverjagförmat?

8. Vadtyckerjagomförmat?

Övning 2

Diskussionsövning om matavfall

1. Hursågdetutförcirka100årsedan?Vadfannsdetförmatavfalloch
vadgjordemanavdet?

2. Vad gör man idag med matavfall? 

3. Hur kan det se ut i framtiden? 

4. Vad är nyttan med att sortera matavfall?
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ÅTERANVÄNDNING
    

    

Övning 1

Diskussionsövning om skräp

1. Varför fanns det mindre sopor förr?

2. Vad kan man göra för att minska mängden skräp? Vad gör du?

3. Blirmiljönbättreomviharmindremängdersopor?

4. Vad kan du göra i stället för att slänga en produkt?

Övning 2

Hållbara gåvor

Elevernafårhittapåsättattgegåvortillkompisar,föräldrar,syskonsominte
ärengrej!

Elevernakansedanskapaettvackertgåvokortdärdeskrivervaddeger
ochtillvem.

Exempel på gåvor:

• Jagtarhandomdiskenenhelveckavarjemånad!

• Jagordnarencykelutflyktför[namn]ochtarmedfika!

• Jagförutsopornaenhelveckavarjemånad!

• Jaggårutmedhundenengångomdagen!

• Jaggerenmanikyrmednagellackning!

• Jagordnarenfilmkvällför[namn]ochfixarfika!

    

Övning 3

Ordna bokbytardag 

Förattkonkretiseratankenomattengammalsakkanförenannanblienny,
användbarsak,ordnaenbokbytardagiklassen!

Elevernafårfunderaomdeharnågonbokhemmasomdeintebehöver
ochkanunderbokbytardagenbytabokenmotenannanbok.
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Vatten som 
naturresurs

    

Övning 1

Diskussion om vattenanvändning

1. Hurfickmanvattenförr?

2. Hur får vi vatten idag? Ser det likadant ut överallt i världen?

3. Tillvadbehöverduvattendagligen?

4. Vadärviktigarefördig,dintelefonellerentoalett?Varför?

5. Omdubaraskullehaenhinkvatten(10liter)attanvändadagligen,vad
skulleduanvändadentill?Görenprioriteringslista!

    

Övning 2

Tvätta händerna – utmaningen!

Elevernafårreflekteraöverhurmycketvattendetfaktisktgåråtföratttvätta
händernaochhurlyckligtlottadeviärsomhartillgångtillrent,drickbart
vattendygnetrunt!

1. Gå igenom med eleverna hur man tvättar händerna ”korrekt”

• Varförärdetviktigtatttvättahänderna?

• Hurlängeskamantvättaföratthändernaskabliriktigtrena?(Så 
längesomdettarattsjunga”Blinkalillastjärna”,dvscirka30sek)

• Vilkendelavhändernaskamaninteglömma?

• Närtvättarduhänderna?(skrivuppförslagenpåtavlaeftersomde
behövsiensenareövning)
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1. Låt en frivillig elev visa rätt handtvättsteknikframförklassenmedtvål,
kranochhink/diskho.Tankenärattniskakunnamätaupphurmycket
vattensomgickåtenhandtvätt.Mätupphurmycketvattensomgickåt
i dl. 

2. Låt eleverna räkna ut hur mycket vatten det går åt för att tvätta 
 händerna ”korrekt” för en hel familj under en dag. Ni kan använda som 
bas de förslag ni skrivit upp på tavlan under diskussionen ”när tvättar du 
händerna”.Omelevernavillsåkanderäknautmängdenvattendetgår
åtförderasegenfamilj.

3. Påminn elevernaattförrnärmanintehadevattenkransåhämtade
manvattenfrånbrunnen,vilketmanfortfarandegörimångadelarav
världen.Ommanskullebäravatteni10litershinkar,hurmångagånger
skullemanbehövagåtillbrunnenföratthelafamiljenkundetvätta
händernaenheldag?

4. Funderasedanävenpåattdettaendasthandladeomhandtvätt.Vad
merbehövermanvattentillunderendag?

    

Övning 3

Designa din egen vattenflaska! 

Detärsämreförsåvälnaturensomplånbokenattköpaenflaskamedvatten
frånbutikeniställetförattfyllaegenflaskamedvattenfrånkranen.

ElevernakantamedendiskadPET-flaskahemifråntillskolanochsedan
 designa sin egen etikett med vattentåliga färger som sedan limmas på 
flaskan.Exempelpåtext”Världensgodastevatten”,”Supervatten”eller
”Äkta kranvatten”. 


