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Klimatförändringen, hoppet och känslorna 

Vi berörs alla av klimatförändringen. Ju yngre man är, desto längre kommer man att leva med de allt starka-
re förändringar som klimatförändringen förorsakar.  Fenomenet väcker många olika slags känslor och det 
kan kännas svårt att överhuvudtaget behandla ämnet.  Rädsla, ångest, skuldkänslor, sorg, ilska – alla dessa 
känslor existerar, och det är viktigt att ta dem i beaktande då man behandlar klimatförändringen.

Det är bra om pedagogen själv först kan reda ut sina egna känslor och diskutera dem med andra vuxna. I 
din pedagogiska roll skall du utgöra ett stöd för barnen och ungdomarna och kunna förhålla dig hoppfull 
men realistisk och veta vad det finns för lösningar att ta till. Det är dock lika viktigt att fungera som stöd för 
barnen och ungdomarna då de kämpar med sina känslor. Som bäst kan man vända ångest inför klimatfö-
rändringen till en stark vilja att göra något för att rädda vår gemensamma planet!

Fastän klimatförändringens följder utgör ett hot mot både människan och naturen bör vi ändå förhålla 
oss positiva och se hoppfullt på framtiden. Ett av de bästa sätten att hålla modet uppe är att göra något 
tillsammans med andra. Att vistas ute i naturen är också ett sätt att behandla känslor som har med kli-
matförändringen att göra och skapa hopp.  I den här guiden hittar du enkla tips för hur du kan behandla 
klimatförändringen inom pedagogiken på ett hoppingivande och problemlösningsinriktat sätt.

Bra tips om hur man kan tala med barn och unga om de känslor som klimatförändringen väcker 
finns bl.a. i Panu Pihkalas finskspråkiga blogg ”Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?”

Klimatfostran? Vad är det? 

Begreppet klimatfostran innefattar fakta om klimatförändringen, om hur den påverkar oss och världen nu 
och i framtiden samt om hur vi kan bromsa klimatförändringen och anpassa oss till den.  I klimatfostran 
ingår såväl kunskap, känslor, värderingar, inställningar, färdigheter som verksamhet. Dessutom är det me-
ningen att alla skall vara med och arbeta för en bättre framtid, tillsammans!

Klimatförändringen är sannolikt ett av världens största problem just nu.  Att behandla ett så enormt och 
komplext fenomen är inte lätt, men lyckligtvis finns det många hjälpmedel och läromaterial. Klimatfostran 
är en viktig del av kampen mot klimatförändringen – med hjälp av denna kan vi fostra upp en ny genera-
tion av vuxna som tar ansvar för klimatet och får ändringar till stånd!

Hur skall man tala om klimat- 
förändringen med barn och unga?  

 » Fundera först över hur du själv förhåller dig till  
klimatförändringen.

 » Ta reda på vad barnen eller ungdomarna redan vet  
och utgå från detta.

 » Håll dig till sanningen men berätta inte för mycket. Speciellt då 
det är fråga om små barn är det inte nödvändigt att gå in för mycket 
på detaljer. Låt barnen fråga om de vill veta mera. 

 » Lyssna! Fråga vad informationen väcker för tankar och känslor 
hos barnen.

 » Berätta om hur man kan lösa problemen i såväl stor som  
liten skala. Det är viktigt att göra det klart att vi kan påverka  
klimatförändringen och att det görs mycket i rätt riktning överallt i 
världen. Diskutera både det var och en kan göra själv och de beslut 
och lösningar som görs och genomförs på nationell och internatio-
nell nivå.

 » Akta er för att lägga en alltför stor börda på barnens och ung-
domarnas axlar. Vår nuvarande livsstil förstärker på många sätt 
klimatförändringen, och att bli medveten om detta kan få till  
stånd en känsla av vanmakt och ångest.  Det är skäl att poängtera 
att det är de vuxna om bär huvudansvaret för att lösa de problem 
som klimatförändringen för med sig.  Allt eftersom man växer kan 
man själv ta mer ansvar för vårt klimat!

 » Hitta själva på klimatvänliga vanor och gärningar. 

 » Kom ihåg att se det positiva! Lägg märke till alla små och stora  
positiva gärningar som ni själva och andra i världen gör som gynnar 
klimatet!



När jag blir stor skall jag påverka! 

Det är viktigt att lära sig att påverka. Det finns många saker i också barn och ungdomars liv som de själva 
kan försöka påverka med litet hjälp av de vuxna. Skolan eller daghemmet kan t.ex. genomföra en klimat-
kampanj som strävar till att öka andelen vegetarisk mat, be kommunen att ta i bruk förnybar energi eller 
till exempel uppföra ett skådespel om klimatförändringen. 

De vuxnas hjälp behövs: deras uppgift är att ge påverkningen ramar men ändå låta barnen och ungdo-
marna själva påverka projektets gång.  Då barnen märker att man hör på vad de säger och att de blir tagna 
på allvar lär de sig att de har makt och kan påverka.  Målet är att alla i vuxen ålder skall ha både vilja och 
förmåga att ta ansvar för klimatet. 

Då man planerar ett projekt där barn eller unga skall lära sig att påverka bör man ta i beaktande att det 
borde gå att genomföra relativt snabbt och att de mål man ställer upp är realistiska.  Speciellt då det gäller 
klimatförändringen skall man också minnas, att det är fråga om ett utmanande fenomen där framsteg ofta 
sker långsamt.  Klimatförändringen är, som känt, ett synnerligen besvärligt och mångfacetterat problem 
som verkligen inte har någon enkel lösning – annars skulle det ju redan vara löst! 

Praktiska sätt att kämpa mot klimatförändringen  
(för skolor och daghem)

I vårt dagliga liv kan vi påverka klimatförändringens framskridande främst då vi väljer vad vi 
äter, hur vi rör på oss, vad vi konsumerar samt hur fastigheterna värms upp och an- 
vänder energi i övrigt.  Här finns några tips om hur skolor och daghem kan vara klimatvänliga:

 » Följ med och minimera energiförbrukningen 

 » Ta i bruk förnybara energikällor

 » Ät mer vegetarisk kost och minska bruket av kött och andra animaliska produkter

 » Minimera matsvinnet

 » Kom till skolan eller dagis till fots eller med cykel

 » Gör inte onödiga anskaffningar

 » Köp det ni behöver begagnat och gynna saker som tillverkats på ett hållbart sätt

8 steg mot en fungerande klimatfostran

Tips för pedagoger

1. Var medveten om och känn igen de känslor som klimatförändringen väcker hos dig och andra.  Lär 
dig att tas med dessa känslor så att du kan se klimatförändringen som den är istället för att låtsas som 
om den inte existerar. 

2. Tala om klimatförändringen med dina arbetskamrater och bryt den eventuella kollektiva tystnaden 
kring ämnet. På så vis blir allt fler medvetna om klimatförändringen och vad den för med sig. 

3. Ta med värderingarna. Ta upp hur det vi värdesätter påverkas av klimatförändringen.  Familjen och 
ett tryggt hem är viktiga för de flesta, och båda två kan påverkas av klimatförändringen. 

4. Klimatförändringen är redan här – se till att alla vet om detta och handla själv enligt det.  Då vi gör 
det klart för oss själva att klimatförändringen är här och nu och inte någonstans i framtiden ger det 
oss motivation att göra något åt saken. 

5. Arbeta konkret för att stoppa klimatförändringen, ensam och i grupp. Att göra något inger hopp och 
iver! Kom också ihåg att fira det ni uppnått. 

6. Se till att klimatvänliga verksamhetsmönster blir ingrodda vanor. På så vis förstärks känslan av 
att ” alla gör så här” och ”miljömedvetenhet är normalt”. 

7. Se fram emot en positiv framtid, där energiproduktionen baserar sig på förnybara resurser, energi-
konsumtionen är på en hållbar nivå, utsläppen av koldioxid har sjunkit till noll och klimatförändrin-
gen har bromsats ned till en dräglig nivå.   Då har vi alla en inspirerande vision att sträva till och vet 
vad som krävs för att nå den. 

8. Var ute i naturen – det inspirerar, stärker oss och inger hopp.  Ett gott förhållande till naturen hjälper 
oss att orka och att komma ihåg vad som verkligen är viktigt i livet.

 

Fritt efter Australian Psychological Society (2017). The climate change empowerment handbook. 



Svar   ÅtgärderTa reda på 

ELEKTRICITET    

Produceras er elektricitet med hjälp av  
förnybara eller icke-förnybara  
energikällor?

Hur stor är er elförbrukning per månad 
(kWh)?

Är lampor eller elapparater påslagna i onö-
dan?

UPPVÄRMNING

Är innetemperaturen mellan 18 och 21°C?  

Hur värms er byggnad upp?

MAT

Finns det alltid ett vegetariskt  
alternativ? 

Hur många äter vegetarisk mat?

Hur stort är matsvinnet per vecka  
(kg)?

MOTION OCH RÖRELSE

Hur många kommer till daghemmet/skolan/
fritidsaktiviteten 

a. med bil
b. med allmänna kommunikationsmedel
c. med cykel
d. till fots

KONSUMTION

Fundera över era senaste  anskaffningars
a. klimatpåverkan 
b. nödvändighet

Snabbkartläggning

Barnen och ungdomarna kan själva ta reda på svaren. 

Det kan behövas hjälp av en vuxen.

Mer krävande kartläggning, enkät eller mätning.

KLMATHOPPETS TRÄD   
daghem, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet

Mål: Att göra klimatansvariga gärningar och sådant som inger hopp synligt

Läroämnen: geografi, samhällslära, livsåskådning och religion, bildkonst

Pyssla ihop ett träd som ni sätter upp på väggen. Gör också några blad som går att sätta fast på 
trädet. Ni kan använda kartong, återanvänt papper eller varför inte riktiga grenar och (torkade) löv. 

För varje positiv klimathandling som er grupp gör får ni sätta upp ett nytt löv på trädet.   Med tiden 
ser ni hur antalet handlingar – och påverkningen på klimatet – växer.  Exempel på klimatvänliga 
handlingar är ”Vi lärde oss laga vegetarisk mat”, ”Vi planterade ett träd”, ”Vi kom till skolan med cykel” 
osv.  Om ni vill kan ni också sätta upp bilder av trevliga tillfällen då ni jobbar med klimatförändringen 
eller vad som helst som gör ert positiva klimatarbete synligt. 
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POSITIVA NYHETER                  
lågstadiet, högstadiet, andra stadiet

Mål: Att fästa uppmärksamheten vid den positiva utveckling som sker i världen

Läroämnen: geografi, samhällslära, livsåskådning och religion, modersmål, språk

Leta fram goda nyheter som rör klimatförändringen under t.ex. ett läsår och gör en affisch av dem 
som ni sätter upp på väggen i skolan.  I slutet av året kan ni gå igenom allt positivt som ni har hittat 
under årets lopp. 

Ni kan också göra uppgiften till en liten tävling mellan olika klasser: den klass eller grupp som hittat 
flest positiva nyheter får ett litet pris! Ni kan också rösta fram den bästa nyheten.

FRAMTIDSVISIONER  
daghem, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet

Mål:  Att fundera om hurudan ni vill att framtiden skall vara och hur man kan uppnå detta. 

Läroämnen: geografi, samhällslära, livsåskådning och religion, bildkonst, modersmål

Fundera över hur ni skulle vilja att framtiden såg ut om 10 eller 20 år i er skola, på er hemort eller 
på jorden i allmänhet.  Vad skulle vara annorlunda än idag?  Rita bilder som visar hur ni vill att  
framtiden skall se ut! Till sist kan ni fundera om framtiden verkligen kommer att bli som på bilderna, 
och diskutera vad ni borde göra för att detta skulle vara möjligt. 

Ni kan också skriva små bakgrundsberättelser till bilderna. I berättelserna kan ni förklara hur man 
har kommit fram till det som syns på bilderna. Ni kan också göra detta i form av en tecknad serie.



Vad är Grön Flagg?
 
Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling som riktar sig till daghem, skolor, läroanstalter och ar-
rangörer av fritidsverksamhet. Målet för programmet är långvarig, effektiv och inspirerande verksamhet. 
 I Grön Flagg förverkligas de olika aspekterna av hållbar utveckling. 

Grön Flagg är också ett internationellt miljöcertifikat för det pedagogiska området. Alla deltagare som 
uppfyller kriterierna för programmet beviljas programmets symbol, Grön Flagg, som certifikat. Alla  
daghem, skolor och läroinrättningar kan vara med i Grön Flagg – programmets verksamhetsmodell lämpar 
sig för alla och fungerar som en stomme då man bygger upp ett fungerande miljöarbete på barnens och  
ungdomarnas villkor. 

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som verkar i närmare 70 länder  
runtom i världen. FN:s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg. I Finland har FEE Suomi utvecklat 
Grön Flagg-material som lämpar sig för våra egna skol- och dagvårdssystem.

Stöd för klimatfostran
 
Grön Flagg-programmet tillhandahåller stöd och färdigt material för behandlingen av åtta olika miljöte-
man. Klimatförändringen är det nyaste temat. Det här häftet utgör ett kort sammandrag av Klimatförän-
dring-temamaterialet som är tillgängligt för alla Grön Flagg-deltagare. Materialet innehåller bland annat 
bakgrundsinformation om klimatförändringen, tips och info om hur man kan förverkliga temat i praktiken 
samt en kartläggningsguide som hjälper till att uppskatta hurudan deltagarenhetens påverkan på miljön 
och klimatet är. Framför allt hjälper materialet till då man skall behandla det utmanande ämnet med barn 
och unga i olika åldrar. 

Grön Flagg-deltagarna kan förverkliga ett 1-1½-årigt projekt om temat.  I projektet behandlas klimatförän-
dringen i undervisningen och det pedagogiska arbetet på ett mångsidigt sätt. Dessutom ordnar miljörå-
det, som leds av barnen och ungdomarna själva, evenemang som de själva planerat. 

Grön Flagg finns även på svenska: 
www.gronflagg.fi 
gronflagg@feesuomi.fi 
09 4541 8151
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