
VAD KAN JAG GÖRA?
LÄRARHANDLEDNING 1/2

VAD KAN JAG GÖRA?
För att få till stånd beteendeförändringar som varar så måste människors attityder 
förändras. Tanken med den här övningen är att få eleverna att se att alla kan göra 
något för vår gemensamma miljö eller för den egna hälsan samt att göra eleverna 
medvetna om vilka förändringar de själva kan välja.

Be eleverna först på ett papper skriva ner alla svar de kan komma på på frågan:  
Vad kan man göra för att leva mer hälsosamt och miljövänligt?

Be dem diskutera i grupper om 4–5 elever under några minuter för att komma på 
ännu fler svar på frågan gemensamt. Samla alla elevernas svar på en gemensam 
lista på ett blädderblock. Diskutera svaren: Vilka skulle ha störst e�ekt på den egna 
hälsan, finns det några svar som skulle påverka andra människors hälsa? Vilka  
skulle ha störst e�ekt på miljön?  

Be alla elever tyst för sig själva fundera över vilka saker på listan de själva skulle 
kunna göra. Det är en styrka om ni som lärare deltar i denna övning.

• Lista allt du skulle kunna göra.
• Markera de val du skulle vilja göra.
• Rangordna 1–4 vad du tycker är viktigast att ändra på.
•  Ringa in en sak som du nu bestämmer dig för att du ska förändra i din vardag. 

Om du beslutar dig för att det inte finns något du vill förändra så skriv ner ditt 
beslut samt motivera varför du tagit det beslutet.

• Skriv ner när du ska börja med detta.

Placera eleverna i grupper om 3–4 elever. Be dem diskutera vad de kommit fram till. 
De får gärna skriva till, stryka och förändra sin lista under diskussionen. Lyft  
gruppernas diskussioner i helklass. Diskutera också: 

• Vad är en vana?
• Kan samma vana vara bra för en person men dålig för en annan? 
• Hur bryter man dåliga vanor? 
• Kan man hjälpa varandra att komma ihåg eller förändra vanor?
•  Känner ni någon som har börjat med en ny bra vana eller slutat med  

någon ovana?

Lyft fram människans förmåga att förändras och utvecklas i positiv riktning. Delta 
gärna själv som förebild genom att berätta vad du själv funderar på att förändra.  
Viktigt är också att inte skuldbelägga någon. Om en elev inte vill förändra någon 
vana så måste det vara den elevens val.

NI BEHÖVER
• Blädderblock 
• Papper och penna 
 

 FAKTABLAD TILL 
 ÖVNINGEN

• Växthuse�ekten
• Hållbarhetsbegreppet
• Extremt väder i Göteborg

ÖVERGRIPANDE
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ÖVERGRIPANDE

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

Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil 
•  Val och användning av varor och tjänster som används 

i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. 

Idrott och hälsa
Hälsa och livsstil 
•  Kroppsliga och mentala e�ekter av några  

olika träningsformer. 
•  Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika 

fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, 
kroppsuppfattning och självbild.

Biologi
Natur och samhälle 
•  Människans beroende av och påverkan på naturen och 

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

Kropp och hälsa 
•  Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av 

sömn, kost, motion, sociala relationer och beroende-
framkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur 
de kan förebyggas och behandlas. 

Denna övningen är framför allt kopplad till de övergripande 
kunskapsmålen, angående förståelse för livsstilens betydelse för 
hälsan, miljön och samhället. Uppgiften är ämnesövergripande 
med betoning på hem- och konsumentkunskap och biologi. 

Fysik
Fysiken i naturen och samhället 
•  Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av  

energikällor och deras påverkan på miljön samt  
energianvändningen i samhället. 

Kemi
Kemin i vardagen och samhället
•  Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse  

för energianvändning och påverkan på klimatet. 

Geografi
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
•  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka 

miljön och bidra till en hållbar utveckling. 

Religionskunskap
Etik 
•  Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt,  

jämlikhet och solidaritet.
•  Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan 

innebära att göra gott. 

Svenska och svenska som andraspråk
Tala, lyssna och samtala 
•  Att argumentera i olika samtalssituationer  

och beslutsprocesser.


