
                                                                                      

 

           

 

  

En Agenda för alla  
 

Hur undervisar vi om komplexa samband i 
människans tidsålder - Antropocen? 

Hur påverkar vi jorden och hur påverkar det som händer med jorden 
oss? Och hur kan vi ta upp den här typen av frågor i undervisningen? Det 
ska vi prata om under en eftermiddag i människans tecken. 

Välkommen till det första av höstens tre lärarseminarier som genomförs 
inom ramen för det regionala samverkansprojektet ”En Agenda för alla”.   

Den 22 september kl 13:00 till - kl 15:30 – online, vänder sig till dig som 
undervisar på högstadiet och gymnasiet. 

Du anmäler dig via UHR/Den globala skolans webbsida och denna länk 
senast den 15 september!  
Seminariet sänds på zoom och du får en länk till mötet ett par dagar innan. 

Program 

13:00   Introduktion 

UHR/Den globala skolan 

13.10   Komplexa samband i antropocen  

Lina Eklund är forskare i naturgeografi på 
Lunds universitet och jobbar med frågor 
om klimat och markanvändning i 
områden drabbade av konflikter. I den 
här föreläsningen diskuterar hon tre 
viktiga företeelser kopplade till 
antropocen: klimatförändringar, 
markanvändning och migration. Hur 
verkar de var för sig? Vilka kopplingarna finns mellan dem? Med 
hjälp av bland annat satellitbilder undersöker vi hur jorden 
påverkas av människan och hur människan påverkas av de stora 
förändringar som sker. 

 

http://energikontorsydost.se/l/projekt/45405
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/ae5ff22e-d891-4a32-b7bb-856e9f2525d2?displayId=Swe2058206
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14.10   Paus 

14.20   Hur kan vi använda komplexa frågor i undervisningen och varför 
             ska vi göra det? 

Bo Hellström och Martin Flower, Den 
globala skolan, diskuterar de didaktiska 
frågorna - hur, vad och varför - i relation 
till begrepp som ”antropocen”, ”planetära 
gränser” och ”vilda problem”. De tipsar 
också om var det finns stöd att tillgå och 
pedagogiskt material att ta del av. 

15.30    Slut  

           

Seminarierna arrangeras i samverkan mellan 
Energikontor Sydost, UHR/Den globala skolan, 
Region Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län. 
 

 
 
Övriga seminarier under hösten:    
15 oktober – eftermiddag 
18 november – eftermiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 

För frågor kontakta: 
Kerstin Eriksson, kerstin.eriksson@energikontorsydost.se 
Bo Hellström, bo.hellstrom@denglobalaskolan.se                 
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