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LÄRANDE FÖR

HALLBAR
UTVECKLING

Hållbar utveckling är en av
vår tids största utmaningar.
Den kräver att vi tänker om,
tänker nytt och ständigt lär oss.
WWF Utbildning är till för dig som
vill lära eller för dig som är pedagog
och vill hitta former, metoder och
innehåll inom lärande för hållbar
utveckling.

LISTA ÖVER MATERIAL FINNS PÅ ANDRA SIDAN
Därför finns vi
Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
wwf.se

WWF.SE/UTBILDNING • WWFs olika utbildningsmaterial
för förskolan, låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasieskolan:
EKOLOGISKA FOTAVTRYCK

BIOLOGISK MÅNGFALD

Skolkalkylator

Myller av liv

H

Gy

Mäter skolans ekologiska fotavtryck.

Matkalkylatorn

H

Gy

Mäter hur klimatsmart din måltid är.

Klimatkalkylatorn

H

Gy

Testar din klimatpåverkan.

Fotavtryckstidning

H

L

M

H

Gy

M

H

Gy

En handledning om
ekosystemtjänster.

H

Gy

En handledning om människor
och natur i öst.
Gy

En stor mängd skolmaterial: korsord,
tipspromenader, filmer, handledningar.

Planeträddarna

Naturens tjänster

Östersjögrannar

ENERGI OCH KLIMAT
F

H

ÖSTERSJÖN OCH VATTEN

Gy

En inspirerande tidning om
ekologiska fotavtryck.

Earth Hour

M

En omfattande hemsida om
biologisk mångfald.

Vanliga växter och djur
i Östersjön H Gy
En sammanställning.

Storyline om våra Östersjögrannar

M

Frågespel.

Vatten på hållbar väg

Energi på hållbar väg

H

Gy

Skolmaterial.

H

Gy

En handledning.

ÖVNINGAR OCH INSPIRATION

HÅLLBARA STÄDER

Uppgiftsbank

F

L

M

H

Gy

Högstadie- och gymnasieelever
arbetar med framtidsfrågor.

Sökbara uppgifter för förskola,
grundskola och gymnasieskolan
utifrån årstid, stadium och ämne.

Stadsliv

Interaktiva övningar

Vår stad 2030

H

H

Gy

Gy

En handledning som beskriver
åtta olika städer, deras befolkning
och utmaningar.

MAT PÅ HÅLLBAR VÄG
Lärarhandledning

Gy

H

F

L

M

H

FÖRSKOLA PÅ HÅLLBAR VÄG
Gy

Innehåller fakta om kött, fisk, matsvinn med mera samt övningar för
både en yngre och en äldre målgrupp.

Gy

Quiz och spel med fokus på natur och hållbarhet till exempel Handla hållbart, vatten
och plast.

Förskola på hållbar väg F
Ett inspirationsmaterial för förskolan
med exempel på hur en förskola kan
bli mer hållbar.

