
Elevuppgifter på plats i utställningen
Här hittar du uppgifter att skriva ut, som eleverna kan jobba med på plats i utställningen:
Elevuppgifter

Förslag till efterarbete i skolan
AVOID/SHIFT/IMPROVE
(åk 7-9, gymnasiet)
• Kan ni komma på exempel? Vad kan du/staden/politikern/teknikern göra? 
• Identifiera ett problem i dagens städer/ i ditt närområde som gör att den inte är hållbar.  
• Klura ut idéer för hur problemet kan lösas. 

Tänk gärna i banorna AVOID/SHIFT/IMPROVE 
AVOID:  Lösningen möjliggör att något som är dåligt för miljön kan undvikas.  
SHIFT:  Lösningen innebär en förändring/skifte (till exempel förändrad livsstil genom att cykla i stället  
  för att åka bil) .
IMPROVE: Lösningen förbättrar staden så att den blir mer effektiv/miljövänlig (till exempel tekniska   
  lösningar eller miljövänligt bränsle).

Jobba vidare med detta under en/flera lektioner (du som lärare bestämmer ambitionsnivån!)

https://www.cag.org.in/database/social-media-poster-sustainable-transport-avoid-shift-improve

ATT ARBETA MED I SKOLAN

https://wwwtekniskamusee.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/10/elevuppgifter-zero-city-skolbesok-egen-hand.pdf
https://www.cag.org.in/database/social-media-poster-sustainable-transport-avoid-shift-improve


FUNDERA PÅ-frågor 
Att arbeta med i museet som extrafrågor eller efterarbete i skolan.

Planning Lab
Vissa saker är svåra att vara utan, och har idag inte några bra alternativ. Till exempel är det svårt att ersätta 
uppvärmda bostäder. Däremot kan man byta till förnyelsebara energikällor! Kan ni komma på ett område som 
behöver forskning, vetenskap och innovation för att bli mer klimatvänligt?

City Port 
Kom på en egen smart lösning för att minska onödiga returer.

Power Plant 
Fundera på en fördel och en nackdel med var och en av följande energikällor: 
 • Vindkraft
 • Solceller
 • Vattenkraft 
 • Kärnkraft 
 • Bränslecell

Main Street  
Varifrån kommer dina saker och hur har de transporterats hit? Titta på allt ni har med er idag (mobiltelefoner, 
kläder, prylar, m.m.) Vilken vara tror ni kommer längst bort ifrån? Skulle ni kunna byta ut den saken mot något 
lokalproducerat, och i sådana fall, vad? 

The City 
Kom på fler förslag på hur man kan använda parkeringsplatser på ett nytt sätt.

Back Street
Hur man kan transportera sig i stora städer. Vad kan vi förändra med sättet vi transporterar oss idag? Vad kan 
vi förbättra eller byta ut? 

The Square 
Hur tror ni att framtidens städer kommer att se ut?



Inspiration till fler lektionsförslag
WWF - Världsnaturfonden
Världsnaturfonden WWF vill gärna stötta ditt viktiga arbete som lärare och erbjuder en rad olika utbildningar, 
verktyg och metoder. Här nedanför kan du både fördjupa dina kunskaper om lärande för hållbar utveckling, 
samt hitta länkar till fakta och undervisningsmaterial.
https://www.wwf.se/utbildning/larare/

Lärande för planeten
Naturskyddsföreningen arbetar för att främja lärande för hållbar utveckling. Här kan du läsa om vårt arbete i 
skolan och hitta skolmaterial om natur, klimat och miljö.
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/

De Globala målen 
Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är 
framtagna i samarbete med Universitets och högskolerådets verksamhet “Den globala skolan”. 
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/ 

Exempel på kopplingar till läroplanen
Teknik
Undervisningen i teknik ska ge eleverna förutsättningar för att utveckla kunskaper om tekniska lösningar, 
deras konsekvenser för individen, samhället och miljön, samt hur tekniken förändrats över tid.

Centralt innehåll – Teknik, människa och miljö, årskurs 4–6
Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människan och miljön.

Centralt innehåll – Teknik, människa och miljöårskurs 7–9
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.

Geografi
Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, social och ekonomiska perspektiv på hållbar 
utveckling.

Centralt innehåll - Hållbar utveckling, årskurs 4–6
Hur val och prioriteringar på individ och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling
 
Centralt innehåll - Hållbar utveckling, årskurs 7–9
Människors tillgång till användning av förnybara och icke förnybara naturresurser och hur det påverkar 
människans livsmiljöer.
 

https://www.wwf.se/utbildning/larare/
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/ 

