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Manual 
Alla vi tillsammans är en läromedelsserie i två delar: Samhälle och Klimatförändringen.
Alla vi tillsammans – klimatförändringen består av 30 begreppskort som förklarar begrepp som är relaterade till orsaker 
och effekter av miljöproblem som påverkar vårt samhälle. Vi fokuserar på klimatkrisen. Läromedlet är nivåindelat och kan 
lätt anpassas enligt individuella behov. Läromedlet passar för specialundervisningen i årskurs 4–6 men också för ungdomar 
och vuxna i behov av stöd. Med ökad kunskap ökar delaktigheten i samhället!

Klimatförändringen är ett aktuellt tema som diskuteras mycket på olika håll i samhället. Det är inte alltid lätt att följa med i 
diskussionerna och skilja mellan fakta och desinformation. Med lättlästa förklaringar av svåra begrepp vill vi öka delaktigheten 
och möjligheterna för personer i behov av stöd i inlärningen att ta del av information och delta i diskussioner relaterade till 
klimatet och andra miljöfrågor samt själva kunna påverka sin framtid. 
Innehållet är utformat av sakkunniga vid Natur och Miljö och texterna har bearbetats till lättläst av Lärum. 
 
Kortens två sidor – två olika nivåer
Korten är tvåsidiga med en grön, lättare sida och en blå, fördjupande sida. På bägge sidor är texten lättläst men texten på den 
gröna sidan av kortet är lättare, texten kortare och mängden information liten. Den blå sidan av kortet har svårare text, mer 
fakta och kompletterar den grundläggande nivån. Eleven kan börja med den gröna sidan och sedan gå vidare till den blåa 
sidan om det känns aktuellt och möjligt. 
 
Fyra teman
Begreppen på korten är indelade i fyra olika kategorier:
 

Miljöproblem
2 kort: Klimatkris, Nedskräpning (gröna sidan).
På korten inom denna kategori förklaras de övergripande, stora problemen som utgör grunden för dessa kort. 

Orsaker
6 kort: Växthusgaser, Fossila bränslen, Skogsskövling, Växthusgaser från jordbruk, Överkonsumtion, Kolfotspår (gröna 
sidan).
På korten inom denna kategori förklaras orsaker till miljöproblem. Vi förklarar hur människans aktiviteter påverkar 
naturen och det globala klimatsystemet.
 
Följder
9 kort: Matkris, Havsnivån stiger, Haven försuras, Kraftiga stormar, Klimatflykting, Vattenbrist, Översvämningar, Vär-
meböljor, Biologisk mångfald (gröna sidan). 
På korten inom denna kategori förklaras följder av klimatförändringen och andra miljöproblem. 

Dina påverkningsmöjligheter
13 kort: Kolsänkor, Förnyelsebara energikällor, Matsvinn, Klimatsmarta val, Klimatstrejk, Flygskam, Klimatkompensera, 
Sopsortering, Vegetarian och vegan, Klimatavtal, Miljöorganisation, Cirkulär ekonomi, Säsongsmat (gröna sidan).
På korten inom denna kategori berättas vad människor kan göra för att åtgärda miljöproblem som klimatföränd-
ringen. Dels ges eleverna tips om vad var och en kan göra i sin vardag och dels hur beslut fattas på samhällsnivån. 
En röd tråd i detta tema är att var och en av oss kan påverka. 

 
Bygg upp kedjor av sammanhang
Svärtade ord i texten hänvisar till ett begrepp som förklaras på ett av korten. Genom att kombinera kort i olika kategorier kan 
eleverna förstå orsakssammanhang i den komplicerade miljödebatten. Det finns till exempel viktiga kopplingar mellan klimat-
krisen och förlust av biologisk mångfald.
 
Uppdateringar publiceras i Lärums digitala materialbank
I Lärums digitala materialbank publiceras uppdateringar då det sker förändringar i vårt samhälle, larum.fi/allavitillsammans. 
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