Hur kan vi prata med elever om klimatångest?
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Varför ska vi prata om klimatet med barn och unga?
•

6 av 10 unga är oroliga för framtidens klimat och miljö
•

av dessa pratar var sjätte ung person inte med någon om sin oro.

•

Bara hälften av unga mellan 12–18 år tror att vi kommer att lösa klimatkrisen

•

Barn beskriver en maktlöshet inför klimatkrisen, en besvikelse på vuxna som inte tagit sitt
ansvar och en ilska och frustration över att inte bli tagen på allvar i sin respons på en
allvarlig utveckling” (BRIS 2020).

Så… Hur blir det om vi inte pratar om det?
Barn och unga om klimatet: Delrapport december 2020. Våra barns klimat. Novus
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Vad är klimatångest?
• Begreppet är ett samlingsbegrepp för många känslor som väcker obehag.
• Där ryms till exempel rädsla, oro, ilska, frustration, sorg, skuld och skam.

• En signal om att människans livsbetingelser är hotade och att hon bör agera för att
skydda dessa.
• En existentiell och en mänskligt adekvat reaktion givet situationen
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Copingstrategier hos unga
•

Förminska/Förneka

•

Grubbla/älta/scrolla

•

Agera

•

Söka socialt stöd
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Hur utbildar man om hållbara livsstilar utan att själv vara framme?
Hur hittar man in i det som bränner till utan att bli moralisk och samtidigt våga vända och
vrida på samtiden med nyfiken blick?
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Visioner – behov av en ny berättelse
”The space between stories”
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(Människan i klimatkrisens tid, 2021)

Hur system förändras
(The Two Loop Theory of Organizational Change, Wheatley & Frieze, The Berkana Institute)
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Hur gör vi detta?
• Våga vara obekväma tillsammans
• Våga stå våga gå, våga göra fel och prova nytt

• Yngre barn. Förstår ofta inte helheten (mindre klimatångest). Är mer optimistiska. Är mer
maktlösa – vårdnadshavarna som bestämmer. Behöver förebilder. Aktivista för hopp,
anknyt till naturen. Medvetandegöra föräldrarna
• Tonåringar. Är mer pessimistiska, förstår mer om politik och komplexa skeenden. Kan
känna sig maktlösa och uppleva mer klimatångest. Viktiga förebilder som Greta och
organisationer. Viktigt att bli tagen på allvar, av tex lärare. Elever är mer aktiva om de har
en stöttande lärare.
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Hur gör vi detta?
• Demokratiskt och socialt lärande
• Skapa trygga grupper
• Agera tillsammans!
• Samarbeta
• Visa eller inspirera med positiva konkreta exempel
• Pausa! Bekräfta och sätt ord på känslor
• Du, jag, vi: är också natur.

Mittuniversitetet

Sammantaget
1. Agera
2. Jobba i grupp
3. Inge hopp, genom kollektiv
handling och positiva exempel
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Diskussionsfrågor – vad är viktigt för oss?

Hur utbildar man om hållbara livsstilar utan att själv vara framme?
Hur hittar man in i det som bränner till utan att bli moralisk och samtidigt våga vända och
vrida på samtiden med nyfiken blick?
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Inre tankar och känslor
Vad andra inte kan se

[4] Om det var en kamera på väggen, vad skulle den se oss göra i
greppet av tankar och känslor i [3]?

[1] Vad är viktigast för oss när det gäller detta tema?
(Utgå ifrån värden, behov och övergripande mål och syfte)

Notera 2
dimensioner
av min
upplevelse

[2] Om vi verkligen levde i linje med vad som är viktigt i [1] vad skulle
vi göra i denna situation?

TOWARD

AWAY

[3] Vilka tankar och känslor kan uppstå och komma ivägen för att
vi ska röra oss mot [1] och [2]?

[4a] Hur hjälpsamma är strategierna [4] på lång och kort sikt?

Yttre handlingar
Vad andra kan se mig göra
[5] Vilka strategier kan hjälpa oss att hålla den vänstra sidan av kartan med medvetenhet och
medkänsla samtidigt som vi handlar I enlighet med det som är viktigt för oss?
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Tips
Brochyr Första hjälpen vid klimatoro. Från #psychologistsforfuture i samarbete med Researchers Desk
Finns bland annat på https://www.elevhalsokonsulterna.se/forsta-hjalpen-vid-klimatoro/
@hållbarhetpåschemat: Grönt flagg
UR-material
Samtiden: Hållbarhet och existens
https://urplay.se/program/221803-ur-samtiden-hallbarhet-och-existens-klimatkrisen-vad-ar-det-egentligen-vikampar-for
Lärande för hållbar utveckling
https://urplay.se/program/198537-larlabbet-larande-for-hallbar-utveckling
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Mer tips
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