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TIDSRESAN 
– VILKA BESLUT BORDE HA FATTATS?
Vi gör en tidsresa till år 2050. Eleverna är då över 40 år. Nu ska de få komma fram 
till vilka beslut som borde fattats nu idag, för att på sikt lyckas rädda miljön och 
klimatet.

GENOMFÖRANDE
Dela in eleverna i grupper om 2-4. Förklara att de ska få spela rollen som politiker 
och fatta beslut inom olika områden – bl.a. vindkraften och fossila bränslen. 

Berätta att politiker oftast har 3 olika verktyg att använda sig av när de vill förändra 
något. 

Subventioner = ge extra pengar till det 
Skatt = ta extra betalt för det 
Förbud = stoppa det helt

Dela ut elevbladet – tidsresan. Låt eleverna läsa igenom ett område i taget.

De ska nu ta ställning till om de vill använda subventioner, skatt, förbud eller inte 
göra någon förändring.

Summera elevernas beslut i en matris på tavlan. 

Transport Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 ... Osv

Flyg Skatt Förbud Inget

Bil Skatt Inget

.. Osv

Titta på hur majoriteten av grupperna har tyckt i varje fråga. Detta blir en färdig lista 
på vilka beslut som eleverna tycker borde fattas idag. 

Om ni vill kan ni skicka detta till beslutsfattare och media. 

• Skicka det till Västra Götalandsregionens miljönämnd1.
• Skicka det till politikerna i er kommun.
• Gör om det till en motion och skicka det till riksdagen2.
• Gör om det och skicka in det som en insändare i en tidning. 

DISKUTERA VIDARE:
• Hur ser det ut idag tycker ni?
• Går omställningen till ett miljövänligt samhälle tillräckligt fort tycker ni?
• Varför tror ni att det kan vara svårt för politiker att alltid fatta de beslut som är 

bäst för miljön?

1 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Miljonamnd-och-beredning/
2 http://www.riksdagen.se/sv/larare/raderas/uppgifter-for-klassen/skriva-motion/

NI BEHÖVER
•  Papper och pennor
•  Elevblad (kopiera och klipp 

ut så många uppsättningar ni 
behöver)

HÅLLBAR UTVECKLING

 FAKTABLAD TILL  
ÖVNINGEN

• Hållbarhetsbegreppet
• Växthuseffekten
• Extremt väder i Göteborg
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HÅLLBAR UTVECKLING

CENTRALT INNEHÅLL I ÄMNEN ÅK 4–6 (LGR 11)

Samhällskunskap
•  Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och 

globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
•  Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel 

aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, 
värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll:
•  Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kom-

muner, landsting och stat använder skattepengarna till.
•  Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. 

Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och 
föreningar. Hur individer och grupper kan påverka 
beslut.

Svenska och svenska som andraspråk
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
•  Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 

olika syften
Centralt innehåll: 
•  Att argumentera i olika samtalssituationer och besluts-

processer.
Biologi
•  Använda kunskaper i biologi för att granska informa-

tion, kommunicera och ta ställning i frågor som rör 
hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll:
•  Människans beroende av och påverkan på naturen och 

vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosys-
temtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och 
rening av vatten och luft.

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

Fysik
•  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:
•  Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av ener-

gikällor och deras påverkan på miljön samt energian-
vändningen i samhället.

•  Tolkning och granskning av information med koppling 
till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

I denna övning ser vi möjlighet att arbeta mot följande mål och 
centralt innehåll för åk 4–6. Texterna från Lgr 11 redovisas i sin 
helhet även om arbetet bara syftar till del av den.

Geografi
•  Analysera hur naturens egna processer och männ-

iskors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i 
olika delar av världen,

•  Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor 
utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:
•  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka 

miljön och bidra till en hållbar utveckling.
•  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, 

skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resur-
ser finns och vad de används till. 

Kemi
•  Använda kunskaper i kemi för att granska information, 

kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, 
miljö, hälsa och samhälle,

•  Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att 
beskriva och förklara kemiska samband i samhället, 
naturen och inuti människan.

Centralt innehåll:
•  Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för 

energianvändning och påverkan på klimatet.
•  Tolkning och granskning av information med koppling 

till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
•  Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggan-

de kemiska reaktioner.
•  Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras 

användning och påverkan på hälsan och miljön samt 
hur de är märkta och bör hanteras.

Teknik
•  Identifiera problem och behov som kan lösas med 

teknik och utarbeta förslag till lösningar,
•  Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 

samhälle och miljö,
•  analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 

tekniken har förändrats över tid.
Centralt innehåll:
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nack-
delar med olika tekniska lösningar.


