
Informatörsverksamheten star-
tades år 2009 av ideella inom 
Jordens Vänner inför det stora 

klimatmötet i Köpenhamn samma 
år. Initiativet grundades för att ge 
unga verktyg och kunskaper inom 
klimatomställning för att sedan ska 
kunna genomföra påverkansar-
bete i klimatfrågan. Under de år 
som Klimatinformatörerna exis-
terat har de lett klimatworkshops 
i gymnasieskolor, folkhögskolor 
och i andra sammanhang runt om 
i Sverige. Genom att unga möter 
unga och samtalar med varandra 
om klimatfrågan skapar vi gemens-
amt medvetenhet och engagemang 
hos ungdomar. 

2011 uppdaterade Jordens Vän-
ner sin mångfaldspolicy och 2013 
blev året då vi kunde ta ytterligare 
ett steg i organisationens utveckling-
sarbete. 2013 ökade vi vårt fokus på 
inkludering, delaktighet och engage-
mang i lärandet för alla unga. Här 
tog vi tillvara på den kunskap våra 
informatörer samlat på sig under 
åren för att på ett effektfullt sätt nå 
ut till ännu fler unga som vi tidigare 

inte har nått. Vår informatörsverk-
samhet har numera ett ständigt när-
varande mångfaldsperspektiv. Detta 
är ett viktigt perspektiv för oss då vi 
tidigare identifierat att många som 
nåtts av Jordens Vänners utåtriktade 
arbete till stor del varit en homogen 
grupp bestående av svenskfödda 
ungdomar.

Genom stöd från Arvsfond-
en för projektet ”Klimat för alla” 
arbetar Jordens Vänner genom 
informatörsverksamheten med att 
nå ut med klimatfrågan till unga 
nyanlända mellan 16 och 25 år i 
Göteborg. Genom att aktivt anpassa 
vårt föreläsnings– och workshopma-
terial till lätt svenska samt översätta 
svårförklarliga ord till igenkännliga 
storspråk har vi lyckats skapa ett fo-
rum där det är lättare för unga med 
olika bakgrunder och förkunskaper 
att ta del av kunskap om och verktyg 
för klimatomställning. På längre sikt 
syftar projektet ”Klimat för alla” till 
att tillgängliggöra informatörsskapet 
för unga nyanlända för att skapa 
möjlighet till ledarskapserfarenhet 
och tillgång till civilsamhället.

Klimat för 
alla! 

”Klimat för alla” är Jordens Vänners satsning för att nå ut till fler unga i 
klimatfrågan samt att få en bredare grupp engagerade inom vår infor-
matörsverksamhet.
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Klimatsnack utan krångel
För att möta unga nyanlända genom klimatfrågan har vi an-
passat allt innehåll i våra workshops till lättläst svenska. På 
så sätt kan en nyanländ ungdom som studerar språknivå 
sfi C kunna följa med i samtal och text. Vi använder oss av 
powerpoint för att följa en röd tråd. Powerpointen är fylld 
med talande bilder och vi undviker att använda överflödig 
text och svåra ord. Som stöd under workshopen använder 
vi också lättlästa ordlistor på svenska i samma ordning som 
informatören introducerar orden. Vi har också tagit fram 
ordlistor på stora språk så som somaliska och arabis-
ka som ska underlätta förståelsen för svåra ord som är 
ämnesspecifika. Ordlistorna kan användas inför, under och 
efter en workshop. 

Klimatworkshop i tre delar
Inledningsvis ger vi eleverna en förståelse kring vad klimat-
förändringarna är och varför klimatet blir varmare. Vi för en 
öppen dialog om bilder som visar effekter av klimatförän-
dringar såsom torka och översvämningar. Informatörerna 
förklarar sedan hur klimatet fungerar och varför det blir 
varmare när vi släpper ut växthusgaser. För att förklara 
använder informatörerna visuella metoder, exempelvis en 
teater-övning som eleverna är delaktiga i. 

Del två av workshopen behandlar hur människor 
världen över drabbas av klimatförändringar på olika sätt. 
Delen är uppbyggd kring en gruppövning där varje grupp 
får ett exempel på en familj från ett land som drabbas av kli-
matförändringar. I grupper läser eleverna en enkel text och 
diskuterar tillsammans om familjens situation och hur de 
kommer drabbas av ett varmare klimat i framtiden. Eleverna 
får sedan berätta för varandra vilket exempel de har läst 
om vad de har kommit fram till i sina diskussioner. 

Del tre innefattar en genomgång av hur människan 
påverkar klimatet och vad vi kan göra för att minska den. 
Eleverna får genom brainstorming-metoder komma med 
idéer på klimatprojekt som relaterar till sin deras egen sko-
la eller bostadsområde. I grupper får de planera, argumen-
tera och hitta möjligheter och svårigheter med sitt utvalda 
projekt och presentera sina resultat för varandra. 

Workshopen innehåller moment som anknyter till 
flera kursmål i sfi c och sfi d, nämligen läsförståelse, 
hörförståelse, muntlig interaktion och muntlig produktion.

En uppföljande omställningsworkshop
Att vi får möjlighet att återkomma till gruppen efter en 
första klimatworkshop gör att informatörerna och eleverna 
tillsammans kan utveckla ett klimatprojekt. Beroende på 
vad gruppen är intresserad av under en första workshop 
specialanpassas denna omställningsworkshop för att 
utveckla intresset till ett verkligt projekt. Eleverna får känna 
på hur det är att planera och genomföra ett projekt utifrån 
kostnader, tidsperspektiv, syfte, material och resultat. 
En onställningsworkshop stärker elevernas förmåga att 
samarbeta i grupp. Den får också eleverna att utveckla 
sin kreativitet och känna sig stärkta i sin egen förmåga att 
påverka för en bättre framtid.

Unga inspirerar unga
Informatörerna som leder en workshop har ofta själva 
varit elever som blivit besökta av informatörer som lett 
en klimat-workshop. På det sättet sprider sig intresset för 
klimatfrågan och vissa elever blir själva klimatengagerade. 
Några av våra informatörer är också unga nyanlända 
som tagit steget att bli informatör. Informatören har en 
coachande och stödjande roll under en workshop och 

fungerar också som förebild genom att vara klimatengag-
erad och informatör.

En workshop kan anpassas
En workshop kan anpassas för att passa in i ämnen ni 
berör under ordinarie verksamhet. Workshopen passar 
bra i samband med biologi, samhällskunskap, geografi, 
hemkunskap och svenska. Workshopen är lämplig som 
undervisning i kurserna sfi C och sfi D. Den fungerar också 
utmärkt som en temadag som ett avbrott i den ordinarie 
verksamheten. Vi gör också kvällsworkshops som kan kom-
bineras med roliga aktiviteter såsom klimatvänlig matla-
gning, detta för att vara lämplig som fritidsaktivitet. Oavsett 
vinkling av workshopen kommer den att fungera som en 
övning i svenska språket genom att eleverna läser, pratar 
och presenterar tillsammans. 

Ett forum för att engagera sig 
Under en workshop uppmuntrar vi eleverna till att själva 
engagera sig för klimatet. Ofta håller vi i träffar efter en 
workshop för att fånga ett eventuellt intresse. Att engag-
era sig i Jordens Vänners informatörsverksamhet är både 
stärkande och utvecklande på ett personligt och ett pro-
fessionellt plan. Genom informatörsverksamheten och vårt 
projekt Klimat för alla erbjuder vi en utvecklande engage-
mangsform med låg tröskel i civilsamhället.

Är du intresserad av att samarbeta eller att ta emot en klimat-work-
shop? Kontakta projektledare Emelie Matkala Nylander:

emelie.matkala@jordensvanner.se
031-12 80 42
0727-18 80 42
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