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Mål: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

En undersökning visar att temperaturerna i Sverige har stigit kraftigt de senaste 50 åren.  
Det har blivit en till två och en halv grader varmare i hela landet.

Ett varmare klimat bidrar också till att det blåser mer och att de  
kraftiga regnovädren ökar. Dessutom ökar havsnivån, eftersom  
varmare vatten tar mer plats. I Sverige har det inträffat  
åtminstone en större översvämning i stort sett varje år  
under 2000-talet. 

Har du sett följderna av en översvämning på teve  
eller i verkligheten någon gång?

Vilken är den högsta temperaturen 
du har varit med om?

Maten vi äter har också stor betydelse för hur klimatet utvecklas. Att äta nötkött alltför ofta är 
till exempel inte alls bra, eftersom uppfödningen av kor bidrar till växthuseffekten. Att äta 
broccoli, bönor, kikärtor och morötter är däremot bättre, eftersom dessa grödor medför lägre 
utsläpp av växthusgaser.

Vad kan du göra för att minska klimatförändringarna?

Vill du veta hur stort klimatavtryck du gör? 
Ladda ner appen klimaträtt

Vilken vegetarisk mat tycker du om?

Här kan du jämföra hur mycket några av våra vanligaste livsmedel påverkar klimatet per kg : 

Det är klimatförändringarna på jorden ett exempel på. Sedan 1900-talets början har jordens 
medeltemperatur ökat med drygt 0,7 grader. Denna utveckling beror till stor del på vår ökade 
användning av kol, olja, naturgas, bensin och diesel – bränslen som används till transporter, 
uppvärmning, belysning, resor och mycket mer och som bidrar till den så kallade växthusef-
fekten och att jorden blir varmare.

Att jorden blir varmare kan låta skönt. Men hur mycket varmare det blir varierar stort över 
jordklotet. För dem som redan bor där det är varmt kan det bli så varmt att det blir omöjligt 
att bo kvar, med stora flyktingströmmar som följd. Men än finns det hopp. För om vi människ-
or kan påverka så att jorden blir varmare, måste vi också kunna påverka så att den blir kallare.

Hur kan vi minska användning av kol, olja, naturgas, bensin och diesel?

Vad innebär det för våra växter om klimatet blir varmare?

Vilka djur tror du kommer att bli vanligare i Sverige om temperaturen stiger ytterligare?

Mjölk

Den högsta 
temperaturen som någonsin 

har uppmätts ligger i sydöstra 
Iran. Där uppmättes 2005 en 

lufttemperatur på 70°C.


