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Kemi och Hå llbår Utveckling 9C 

Vi ska arbeta med Hållbar Utveckling som utgångspunkt för ett arbetsområde i kemi. Även om fokus 

ligger på kemi och att det ska synas i era arbeten att det är kemi som ni har arbetat med, kommer 

arbetsområdet att vara starkt ämnesintegrerat, eftersom hållbar utveckling inte går att undervisa i 

enbart inom ett visst ämne. Ämnena är ju skapta i den akademiska världen; ämnena finns inte ute i 

”verkligheten”. 

Teorin och bilderna är hämtade från ett examensarbete på lärarutbildningen vid Göteborgs 

Universitet: Rapportnummer: VT12-2940-05: Löfgren Adén A. 21019. Timglasmodellen -ett sätt att 

implementera hållbar utveckling i undervisning. 

Planeringen är gjord i samråd med Carin Nordell, lärarstuderande i kemi. 

Hållbar utveckling 
Det finns många olika definitioner på begreppet Hållbar Utveckling. En samlande och enkel definition 

är 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Andersson, E. & Jagers, S. C. (red.).2008. Global 
hållbar utveckling. Stockholm: 
Folkuniversitetet. 

 

De tre pelarna i Hållbar utveckling 
För att tillväxt och utveckling ska kunna ske enligt definitionen på Hållbar Utveckling, behöver vi 

tänka på tre olika perspektiv i de val som vi gör: 

 Miljöperspektivet. Hur väl vi lever i harmoni med naturens ekosystem. 

 Ekonomiska perspektivet. I vilken grad den ekonomiska tillväxten kommer många människor 

tillgodo, lokalt och globalt; ekonomisk fördelning. 

 Sociala perspektivet. I vilken grad utvecklingen gagnar många människors livskvalitet, lokalt 

och globalt; fördelning av sociala förmåner. 

Timglasmodellen för undervisning om hållbar utveckling 
Rent tekniskt består Timglasmodellen av ett grafiskt tänkt timglas där dess övre del representerar 

tillflödet och den nedre delen representerar frånflödet av din konsumtion. De 

tre benen symboliserar de tre perspektiven på hållbar utveckling: 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. De miljömässiga, ekonomiska 

och sociala perspektiven är sammankopplade med alla aktiviteter som sker i 

Timglaset och dessa måste man alltid ta hänsyn till om man ska verka för en 

hållbar utveckling.  
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Timglaset på en generell nivå 
I detta arbetsområde ska du fylla på timglaset! Stegvis 

ska du genom intuition (din magkänsla), 

brainstorming (hjärnsläpp) och informationssökning 

analysera varje tillflöde respektive 

frånflöde, som du kan finna eller komma på. Du ska 

också analysera din roll som konsument. Denna 

representeras av insnörningen på Timglaset och det är 

där som du använder dig av det som producerats.  

Med tillflöde menas det som fyller på Timglaset 

uppifrån. Det är händelser som måste till före du kan 

konsumera en tjänst eller råvara, dvs alla de 

aktiviteter och resurser som krävs för att produkten 

ska hamna i dina händer. Tillflödet kan vara 

skogsskövling, råvaruutvinning, mineralutvinning, 

tygtillverkning, förädling, tillagning, leverans, 

barnarbete, emballage, med mera. Med frånflöde 

menas det som fyller på Timglaset i den nedre delen. 

Det är det händelser, aktiviteter och resurser som kommer efter din konsumtion, dvs det som krävs 

för att ta hand om produkten när du är färdig med den. Det kan vara sophantering, återvinning, 

deponi, farligt avfall, rökgaser, transport, läckage med mera. Du ska fylla på med så mycket 

information och detaljer som möjligt. Både tillflödet som frånflödet blir allt som oftast starkt 

förgrenande och sprider sig ju längre bort från dig och din konsumtion du tittar. Det är detta som 

förklarar figurens utseende som ett timglas med trattformade övre och nedre delar och en 

insnörning i mitten. 

Timglaset på din nivå 
Du har möjlighet att påverka din inverkan både före, under och efter konsumtion.  

Som exempel kan du före konsumtion välja produkter som är märkta med godkänd miljömärkning 

(KRAV, 2012; Svanen, 2012; Fairtrade, 2012), köpa färre antal produkter, använda tjänsten mindre 

ofta eller låna istället för att köpa. Du kan se var i Timglaset som dessa valmöjligheter finns för dig; i 

den avsmalnande delen av inflödestratten = den övre tratten. 

 

Under konsumtionen kan du påverka din inverkan genom att exempelvis hitta flera 

användningsområden för samma produkt (en hjälm som kan användas till fler aktiviteter än bara en). 

Man kan använda sig av konceptet ”delad 

vårdnad” dvs dela nyttjandet av saker som man inte använder så ofta med grannar, familj eller 

vänner (gräsklippare). Att vårda och sköta om sina saker, till exempel putsa sina skor, byta en 

reservdel (mycket viktigt för bilar!), eller att använda hela produkten som allt på purjolöken och att 

använda rätt mängder vid dosering av t ex 

tvätt- och diskmedel (tar du mindre av ett koncentrerat än ett utspätt medel?).  

 

Efter avslutad konsumtion måste du först ta hänsyn till de lagar och förordningar som gäller 

avfallshantering. Därefter kan du göra val vid hantering av avfallet; återvinna, kompostera, eller 
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förbränna. Du kan se var i Timglaset som dessa valmöjligheter finns för dig; i den avsmalnande delen 

av utflödestratten = den nedre tratten.  

 

Centralt i Timglasmodellen är din roll i den globala miljöfrågan. Du kan påverka. Du ska nu betrakta, 

analysera och reflektera kring alla de aktiviteter och material- och energiflöden som krävs för att du 

ska kunna få din produkt, och alla de aktiviteter och material- och energiflöden som följer efter att 

man konsumerat produkten. Du ska göra detta med stort fokus på kemi! 

 

För att verkligen få med alla tre pelare som ingår i hållbar utveckling ska du dessutom använda dig av 

M.E.S.-guiden. 

M.E.S.-guiden 

Miljömässigt, Ekonomiskt och Socialt är de tre perspektiv hållbar utveckling och Timglasmodellen 

vilar på. M.E.S.-guiden ska hjälpa dig att tänka bredare och djupare kring perspektivet 

Hållbar utveckling och dess tre dimensioner. M.E.S. kan du också använda privat som en påminnare 

och miniguide när du står i butiken och ska välja en produkt. 

 

M.E.S. är uppbyggd på följande sätt: 

Du ska leta efter konsekvenser (finns både positiva och negativa) genom att för varje nytt tillflöde 

respektive frånflöde som är kopplat till en produkt eller tjänst, ställa dig följande frågor: 

 

1. Konsekvenser …för? Är det individen eller kollektivet eller miljön som drabbas? 

2. Konsekvenser …var? Sker det lokalt eller globalt? 

3. Konsekvenser …när? Händer det kortsiktigt respektive långsiktigt? 

 

Här är ett exempel på hur man kan 

arbeta med ett formulär utifrån både 

Timglasmodellen och M.E.S.-guiden. 

Detta gäller bananen.  

Jag har skapat ett annat formulär, 

som du kan använda om du vill, som 

det är eller förändrat. Du får gärna 

skapa ett helt eget formulär som 

passar dig bättre. Se bara till att få 

med alla delar som ska vara med. 

Mitt formulär finns i ett separat 

word-dokument, så att du kan ändra i 

det. 

 

Verktyg för värdering av din konsumtion/inverkan i Timglaset 

1. Ecorunner är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att undersöka hur konsumtionen i ett 

2. hushåll påverkar miljön: http://ecorunner.industrialecology.se/ 

http://ecorunner.industrialecology.se/
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3. Ekologiska fotavtryck är dels ett mått på den mängd resurser som en människa förbrukar och 

dels ett verktyg som beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att producera och ta hand 

om avfallet: http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck  

4. Grön guide är ett webbaserat frågetest där du får veta hur stor klimatpåverkan du 

själv har, i förhållande till andra och till de uppsatta regeringsmålen för miljön (Regeringskansliet, 

2012). http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide?gclid=CJ6m67-

_mb0CFaHVcgodJXkA2w  

Den finns också som applikation till mobilen, där Grön Guide fungerar som en hjälp vid val i 

livsmedelbutiken och ger råd som underlättar sophanteringen. 

5. S.M.A.R.T- modellen ger förslag på hur man kan äta både hälsosamt och miljövänligt: 

http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=1068 . S.M.A.R.T. står för: 

S = större andel vegetabilier 

M = mindre andel "tomma kalorier" 

A = Andelen ekologiskt ökar 

R = Rätt kött och grönsaker 

T = Transportsnålt 

6. Livscykelanalyser kan vara av minst två typer.  

a. LCA (LivsCykelAnalys) består av en produkts hela livscykel från vaggan till graven som 

sedan genomgår en miljöpåverkansbedömning. 

b. LCI (LivsCykelInventering) är en enklare variant av LCA, där ingen 

miljöpåverkansbedömning genomförs av produkten. 

Det är livscykelanalyser som ligger till grund för Timglasmodellen, där man analyserar både tillflöde 

(övre delen) och frånflöde (nedre delen). Övriga verktyg i listan är exempel på hur man konkret kan 

arbeta med någon eller några delar i livscykelanalysen/Timglaset, som du nu ska arbeta 

med.användas konkret som en del av en livscykelanalys.  

 

Du får gärna själv finna andra verktyg som du efter källkritisk granskning (inkludera då denna i din 

text!) kan välja att använda i ditt arbete med Timglasmodellen. 

  

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide?gclid=CJ6m67-_mb0CFaHVcgodJXkA2w
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide?gclid=CJ6m67-_mb0CFaHVcgodJXkA2w
http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=1068
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Pedågogisk Plånering 

VISA LÄRANDE 
Du ska blogga om din arbetsprocess och ditt lärande och de aspekter som ska vara med finns under 

OMRÅDESBESKRIVNING. 

Du kommer vid ett särskilt redovisningstillfälle att få någon produkt som du inte har arbetat med och 

ska då analysera den enligt Timglasmodellen med stort fokus på kemi (begrepp, processer och 

reaktioner). 

MÅL OCH BEDÖMNING 

Långsiktiga mål/förmågor 
Du ska få möjlighet att träna på och utveckla följande förmågor: 

 använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,  

 genomföra systematiska undersökningar i kemi, och  

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

Centralt innehåll  
 Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. 

 Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.  

 Livscykelanalys av några vanliga produkter.   

 Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, 

färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. 

 Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. 

 Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande 

och utvärdering. 

 Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och 

samhällsdiskussioner med koppling till kemi. 

Kunskapskrav 

Bedömning E C A 
1 

Diskussioner 
 

Du för 
diskussioner i 

gruppen som du 
arbetar i 
och/eller 

diskussioner i din 

Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör 
energi, miljö, hälsa och 
samhälle och skiljer då fakta 
från värderingar och 
formulerar 
ställningstaganden med 
enkla motiveringar samt 
beskriver några tänkbara 

Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör 
energi, miljö, hälsa och 
samhälle och skiljer då fakta 
från värderingar och 
formulerar 
ställningstaganden med 
utvecklade motiveringar 
samt beskriver några 

Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör 
energi, miljö, hälsa och 
samhälle och skiljer då fakta 
från värderingar och 
formulerar 
ställningstaganden med 
välutvecklade motiveringar 
samt beskriver några 
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blogg; du lyfter 
för- och 

nackdelar och 
resonerar kring 

dessa i din blogg. 

konsekvenser.  
 
I diskussionerna ställer 
eleven frågor och framför 
och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som 
till viss del för 
diskussionerna framåt. 

tänkbara konsekvenser. 
 
I diskussionerna ställer 
eleven frågor och framför 
och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som 
för diskussionerna framåt. 

tänkbara konsekvenser.  
 
I diskussionerna ställer 
eleven frågor och framför 
och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som 
för diskussionerna framåt 
och fördjupar eller breddar 
dem. 

2 
Söka och 
använda 

information 
 

Du söker 
information, gör 

källkritisk 
granskning och 

redogör 
dessutom för din 
granskning i din 

blogg. 

Eleven kan söka 
naturvetenskaplig 
information och använder 
då olika källor och för enkla 
och till viss del 
underbyggda resonemang 
om informationens och 
källornas trovärdighet och 
relevans.  
 
Eleven kan använda 
informationen på ett i 
huvudsak fungerande sätt i 
diskussioner och för att 
skapa enkla texter och 
andra framställningar med 
viss anpassning till syfte och 
målgrupp. 

Eleven kan söka 
naturvetenskaplig 
information och använder 
då olika källor och för 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang 
om informationens och 
källornas trovärdighet och 
relevans.  
 
Eleven kan använda 
informationen på ett 
fungerande sätt i 
diskussioner och för att 
skapa utvecklade texter och 
andra framställningar med 
relativt god anpassning till 
syfte och målgrupp. 

Eleven kan söka 
naturvetenskaplig 
information och använder 
då olika källor och för 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang 
om informationens och 
källornas trovärdighet och 
relevans.  
 
Eleven kan använda 
informationen på ett väl 
fungerande sätt i 
diskussioner och för att 
skapa välutvecklade texter 
och andra framställningar 
med god anpassning till 
syfte och målgrupp. 

3 
Genomföra 

undersökningar 
 

Du beskriver en 
frågeställning 
som ligger till 
grund för en 

laboration eller 
en teoretisk 

undersökning, 
som du redogör 
för i din blogg. 

Eleven kan genomföra 
undersökningar utifrån 
givna planeringar och även 
bidra till att formulera 
enkla frågeställningar och 
planeringar som det går att 
arbeta systematiskt utifrån.  
 
I undersökningarna 
använder eleven utrustning 
på ett säkert och i huvudsak 
fungerande sätt. 

Eleven kan genomföra 
undersökningar utifrån 
givna planeringar och även 
formulera enkla 
frågeställningar och 
planeringar som det efter 
någon bearbetning går att 
arbeta systematiskt utifrån.  
 
I undersökningarna 
använder eleven utrustning 
på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt. 

Eleven kan genomföra 
undersökningar utifrån 
givna planeringar och även 
formulera enkla 
frågeställningar och 
planeringar som det går att 
arbeta systematiskt utifrån.  
 
I undersökningarna 
använder eleven utrustning 
på ett säkert, 
ändamålsenligt och 
effektivt sätt. 

4 
Jämföra resultat 

och 
dokumentation 

 
Du resonerar 

kring resultaten 
från din 

undersökning i 
din blogg. 

 
 

Eleven kan jämföra 
resultaten med 
frågeställningarna och drar 
då enkla slutsatser med viss 
koppling till kemiska 
modeller och teorier.  
 
 
Eleven för enkla 
resonemang kring 
resultatens rimlighet och 
bidrar till att ge förslag på 
hur undersökningarna kan 
förbättras.  
 
 
 

Eleven kan jämföra 
resultaten med 
frågeställningarna och drar 
då utvecklade slutsatser 
med relativt god koppling 
till kemiska modeller och 
teorier.  
 
Eleven för utvecklade 
resonemang kring 
resultatens rimlighet och 
ger förslag på hur 
undersökningarna kan 
förbättras.  
 
 
 

Eleven kan jämföra 
resultaten med 
frågeställningarna och drar 
då välutvecklade slutsatser 
med god koppling till 
kemiska modeller och 
teorier.  
 
Eleven för välutvecklade 
resonemang kring 
resultatens rimlighet i 
relation till möjliga felkällor 
och ger förslag på hur 
undersökningarna kan 
förbättras och visar på nya 
tänkbara frågeställningar 
att undersöka 
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Dessutom gör eleven enkla 
dokumentationer av 
undersökningarna med 
tabeller, diagram, bilder och 
skriftliga rapporter. 

 
Dessutom gör eleven 
utvecklade 
dokumentationer av 
undersökningarna med 
tabeller, diagram, bilder och 
skriftliga rapporter. 

 
 Dessutom gör eleven 
välutvecklade 
dokumentationer av 
undersökningarna med 
tabeller, diagram, bilder och 
skriftliga rapporter. 

6 
Kemiska 

processer 
 

Du redogör för 
kemiska 

processer och 
reaktioner, varav 

en mera 
detaljerat, inom 
hela Timglaset 
för den produkt 
som du valt. Du 

skriver om detta i 
din blogg. 

 

Eleven kan föra enkla till 
viss del underbyggda 
resonemang om kemiska 
processer i levande 
organismer, mark, luft och 
vatten och visar då på 
enkelt identifierbara 
kemiska samband i naturen  
 
Eleven undersöker hur 
några kemikalier och 
kemiska processer används i 
vardagen och samhället och 
beskriver då enkelt 
identifierbara samband och 
ger exempel på 
energiomvandlingar och 
materiens kretslopp 

Eleven kan föra utvecklade 
och relativt väl 
underbyggda resonemang 
om kemiska processer i 
levande organismer, mark, 
luft och vatten och visar då 
på förhållandevis komplexa 
kemiska samband i naturen  
 
Eleven undersöker hur 
några kemikalier och 
kemiska processer används i 
vardagen och samhället och 
beskriver då komplexa 
samband och förklarar och 
visar på samband mellan 
energiomvandlingar och 
materiens kretslopp. 

Eleven kan föra 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang 
om kemiska processer i 
levande organismer, mark, 
luft och vatten och visar då 
på komplexa kemiska 
samband i naturen. 
 
 
Eleven undersöker hur 
några kemikalier och 
kemiska processer används i 
vardagen och samhället och 
beskriver då komplexa 
samband och förklarar och 
generaliserar kring 
energiomvandlingar och 
materiens kretslopp 

7 
Hållbar 

utveckling 
 

Du arbetar med 
och redogör för 

din Timglasanalys 
i vilken du 

använder dig av 
M.E.S.-guiden. 

 

Dessutom för eleven enkla 
och till viss del 
underbyggda resonemang 
kring hur människans 
användning av energi och 
naturresurser påverkar 
miljön och visar på några 
åtgärder som kan bidra till 
en hållbar utveckling.  
 

Dessutom för eleven 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang 
kring hur människans 
användning av energi och 
naturresurser påverkar 
miljön och visar på fördelar 
och begränsningar hos 
några åtgärder som kan 
bidra till en hållbar 
utveckling.  

Dessutom för eleven 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang 
kring hur människans 
användning av energi och 
naturresurser påverkar 
miljön och visar ur olika 
perspektiv på fördelar och 
begränsningar hos några 
åtgärder som kan bidra till 
en hållbar utveckling.  

OMRÅDESBESKRIVNING 

Inledning 
1. Se film från Fair Trade Center: http://www.fairtradecenter.se/skavande-skor-ny-film-fr-n-fair-

trade-center  

2. Diskutera filmen som vi såg om tobak. Vad kommer de ihåg från den? Varför såg vi den?  

Vi skulle arbeta med produkten tobak och fick då sätta oss in i vad som händer innan tobaken 

kommer till oss och även vad som händer när vi får tobaksämnena i oss. Vi pratade inte så 

mycket om vad som kommer efteråt, dock. Det ska vi ta med nu i vårt kemiarbete. 

3. Berätta kort om Timglasmodellen och visa verktygen som finns för analysen. Ge eleverna i läxa 

att välja en produkt (mat, kläder, hushåll, fritid, skor mm) att arbeta med och att sätta sig i 

Blogspot (kanske fixa en gmail-adress) eller annat bloggverktyg som de vill använda. Det kan vara 

så att de webbaserade verktygen för analysen kan påverka elevernas val av produkt och därför är 

det bra om de får titta på verktygen i samband med sitt beslut. 

http://www.fairtradecenter.se/skavande-skor-ny-film-fr-n-fair-trade-center
http://www.fairtradecenter.se/skavande-skor-ny-film-fr-n-fair-trade-center
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4. Diskutera  

a. GP-artikel om isoglukos: se separat dokument i Fronter 

b. Bilskrotar: ”Skroten” är fenomenala på att återvinna bilar/bildelar, ex: 

http://stenarecycling.se/Alla-avfallsslag/Jarn--Metall/   

c. länken från Hennes&Mauritz om återvinning av kläder: 

http://about.hm.com/sv/About/Sustainability/Commitments/Reduce-Reuse-

Recycle/Garment-Collecting.html  

5. Arbeta utifrån medföljande lärarhandledning. Lägg i Fronter för de elever som missat någon 

lektion eller som vill repetera våra genomgångar. 

6. Eleverna sätter igång med sitt eget arbete. De kan arbeta individuellt eller i grupper om max 3 

elever. Alla ska blogga individuellt. 

Uppgift: Timglasanalys av en produkt från din vardag 
Du ska analysera någon vardaglig produkt enligt Timglasmodellen och med användning av M.E.S.-

guiden. Produkten kan vara  

d. klädesplagg,  

e. skor,  

f. glasögon,  

g. läderprodukt,  

h. hygienartiklar,  

i. vardagskemikalier,  

j. byggnadsmaterial,  

k. färg 

l. annat förslag. 

Välj något som inte är alltför detaljerat. 

 

1. Ta med alla de kemiska processer som ingår i Timglaset. Du ska beskriva någon av dessa 

processer eller reaktioner mera i detalj: 

m. Varifrån kommer råvarorna till reaktionerna? 

n. Hur ser reaktionerna ut (i ord och i kemiska formler)? 

o. Ingår oorganiska eller organiska ämnen? Förklara! 

p. Vilka pH-värden ingår och hur inverkar detta på miljön? 

q. Hur påverkar de ämnen som ingår i reaktionerna miljön? Kommer de ut i miljön? Vad 

skulle hända om de kommer ut i miljön? Räkna in både den ekologiska miljön och 

arbetsmiljön för dem som arbetar med processen. 

r. Vilka är de mekanismer som man vill åt genom att använda de kemikalier som man 

använder? Exempelvis vid färgning, garvning av läder eller pappersmassatillverkning. 

2. Ta med så mycket du kan om den energianvändning som är involverad under produktens 

livscykel. Ta hjälp av faktalitteratur om energikällor. Det kan vara energianvändning under själva 

tillverkningen, transporter mm. 

3. Tag någon omvärlds- eller expertkontakt för att få hjälp med ditt arbete/fördjupning etc. Det 

kan vara en kontakt med någon som arbetar med någon del av den process som du skriver om. 

Redogör för kontakten och vad du lärde dig av det. 

4. Gör någon relevant laboration eller annan form av undersökning (kan vara en enkät, intervjuer, 

studie av insamlad data mm) och redogör för denna. 

http://stenarecycling.se/Alla-avfallsslag/Jarn--Metall/
http://about.hm.com/sv/About/Sustainability/Commitments/Reduce-Reuse-Recycle/Garment-Collecting.html
http://about.hm.com/sv/About/Sustainability/Commitments/Reduce-Reuse-Recycle/Garment-Collecting.html
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5. Utföra källkritisk granskning och redogöra för hur du har tänkt och gjort i den. Se genomgång 

från början av höstterminen 2013.  

6. Kommentera någon kamrats blogg. 

7. Skriv ett inlägg i din blogg efter varje lektion. Du ska skriva löpande så att bloggen blir som en 

arbetsjournal.  

Vad har du gjort? 

Vad har du lärt dig? 

Vilka problem har du stött på och hur löste du dem? 

Vilka nya frågor har du? 

Andra tankar och reflektioner? 

Något som du vill skapa en debatt kring med dina klasskamrater? 

Källor utöver de som redan är nämnda 
http://urplay.se/Produkter/180445-Hans-Rosling-Framtidens-statistik 

En bok om ENERGI från IVA och KVA. Helena har 5 ex i klassrummet. 

Östersjön – Vad vi bör veta. DVD som Helena har i klassrummet. 

Energifallet – skrift för elever från STEM – Statens Energimyndighet www.stem.se  

Kemikalendern. Dvd som Helena har i klassrummet. Filmerna finns även tillgängliga på Internet: 

www.moleclues.org/sv/kemikalendern  

Naturskyddsföreningen, Kemikalier in på bara skinnet, plastskor från hela världen, 2009, 

http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/miljogifter/plastskor

-sv.pdf  

 

Human Rights Watch, Toxic Tanneries, The health reprecussions of Bangladesh’s Hazaribagh Leather, 

2012, http://www.hrw.org/reports/2012/10/08/toxic-tanneries  

 

Swedwatch, Svenska skor ger spår i miljön – en granskning av miljöeffekter från garverier i Syd, 2009 

http://www.swedwatch.org/sites/default/files/  

 

Koldioxidutsläpp, Chu, J., MIT News Office, Footwear’s (carbon) footprint, 

http://web.mit.edu/newsoffice/2013/footwear-carbon-footprint-0522.html  

 

Boskapsuppfödning - Råd och Rön, Från Ko till skor, 2012 http://www.radron.se/granskningar/fran-

ko-till-sko/  

 

https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir.aspx?C=eJsb9ig8gEiy9SYjWNIBZlybFWzaFtEIwYJw3JuHCe54O8uGtZ_KmNwDfWjaB67B4fNtl0CPqbE.&URL=http%3a%2f%2furplay.se%2fProdukter%2f180445-Hans-Rosling-Framtidens-statistik
http://www.stem.se/
http://www.moleclues.org/sv/kemikalendern
http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/miljogifter/plastskor-sv.pdf
http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/miljogifter/plastskor-sv.pdf
http://www.hrw.org/reports/2012/10/08/toxic-tanneries
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/
http://web.mit.edu/newsoffice/2013/footwear-carbon-footprint-0522.html
http://www.radron.se/granskningar/fran-ko-till-sko/
http://www.radron.se/granskningar/fran-ko-till-sko/

