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Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen Mattias 
Klum arbetar från 2007 och tio år framåt med Baltic Sea Media Project, en 
av de mest långsiktiga journalistiska film- och mediesatsningarna hittills 
i Sverige.

På ett nyskapande, underhållande och informativt sätt ska 85 miljoner 
människor runt Östersjön bli medvetna om hoten och möjligheterna som 
innanhavet står inför. Den andra vågen är den tredje av totalt fem 
dokumentärer som kommer att skapats under projektet.

Arbetet kommer att avslutas 2017 med en långfilm som skildrar 
Östersjön, dess invånare och natur, över en tioårsperiod.

Mer information om projektet finns på www.saveourbalticsea.com.

BalticSea2020 är en privat stiftelse vars mål är att bidra till att vända den 
negativa utvecklingen i Östersjön till år 2020. Det skall uppnås genom att  
förbruka en donation om 500 miljoner kronor på konkreta åtgärder inom 
forskning, opinionsbildning och aktivt engagemang i projekt.

För det behövs. Annars kommer livskvalitén för de cirka 85 miljoner män-
niskor som bor i Östersjöområdet att drastiskt försämras. Och det går. 
Det är stiftelsens grundare Björn Carlsons övertygelse. Han vill med sin 
donation skapa en handlingskraftig aktör som oavsett politik och byråkrati 
snabbt kan gå in och se till att det som gör skillnad för Östersjön verkligen 
blir av.

BalticSea2020 är huvudfinansiär av Baltic Sea Media Project.

Läs mer om BalticSea2020 på: www.balticsea2020.org.



TILL LÄRAREn 

DET HÄR FÖLJER MED DVD-BOXEn 
“ÖsTERsJÖn - VAD VI BÖR VETA”
 
Med den här DVD-boxen följer Folke Rydéns dokumentärfilmer med tillhörande 
studiematerial. Studiematerialen som finns baseras på dokumentärerna Alla 
Torskar (2009), som fokuserar på överfisket i Östersjön, Vårt Grisiga Hav (2011) 
som tar upp problemen med den industriella köttproduktionen som övergöder 
Östersjön och Den Andra vågen (2013) som handlar om hur miljögifter påverkar 
djur och människor runt vårt innanhav. 

FILM 1: ALLA TORSKAR  
- VAD VI BÖR VETA OM FIsKE (2009)
Ingen vill att torsken i Östersjön ska dö ut. Varken fiskarna eller forskarna, med-
borgarna eller beslutsfattarna. Ändå är det just vad som sker. Alla torskar är en 
skakande dokumentär som under två år granskar ett systematiskt och medvetet 
utrotande av Östersjöns mest värdefulla art. När den sista torsken är död finns 
bara förlorare. 

Studiematerialet till Alla torskar innehåller bland annat instuderingsfrågor, dis-
kussionsfrågor, korsord samt en ordjakt. Ämnen är t.ex. politik i EU, hushållning av 
naturresurser, Östersjöns fauna och geografi.

FILM 2: VÅRT GRISIGA HAV  
- VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDnInG (2011)
Östersjön står inför en osäker framtid. Farorna är många men alla förstärks av 
något så enkelt som hur vi producerar vår mat runt havet. Mängder med gris-, 
kyckling- och kogårdar förser åkrarna runt innanhavet med gödsel, för mycket 
gödsel. Filmen Vårt grisiga hav dokumenterar hur vi genom en allt mer intensiv och 
industrialiserad köttproduktion driver Östersjön till det kvävda, bottendöda hav vi 
har idag. 

Studiematerialet till Vårt grisiga hav innehåller bland annat instuderingsfrågor, 
diskussionsfrågor, räkneuppgifter, interaktiva uppgifter kopplade till nätet samt 
till filmen. Ämnen är t.ex. politik (nationell och i EU), ekosystem, miljö och geografi.

FILM 3: DEN ANDRA VÅGEN  
- VAD VI BÖR VETA OM MILJÖGIFTER (2013)
Någonting har hänt i och runt Östersjön. Flera djurarter mår dåligt eller har min-
skat i antal. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. Forskarna 
larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. 
Skärgårdsbon Cecilia vill veta vilka miljögifter hennes nyfödde Alfred fått i sig. För 
första gången får forskarna möjlighet att analysera spädbarnsblod. Resultatet 
överraskar och oroar. 

Den andra vågen undersöker miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen 
och i människokroppar. Studiematerialet är uppdelat i tre olika avsnitt; uppgifter 
för förberedelser av filmen, uppgifter som man kan ha fokus på under tiden man 
ser filmen och i sista delen uppgifter som görs för att bearbeta innehållet i Den 
andra vågen.
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InLEDnInG 

OM FILMEn DEN ANDRA VÅGEN
Flera djurarter som lever i och av Östersjön mår dåligt eller är på väg att försvinna 
helt. Tumlare och säl, havsörn, sillgrissla, ejder, utter, abborre, lax och sill. De är 
drabbade på olika sätt. Det handlar om allt från nedsatt immunförsvar och fort-
plantningsförmåga, till tarmsår och tunnare äggskal, tiaminbrist och dubbla kön.

Samtidigt har det skett en dramatisk ökning av så kallade välfärdssjukdomar 
bland de 85 miljoner människor som bor runt havet (liksom bland befolkningen 
i västvärlden i stort). Det gäller cancer, diabetes, allergier och fetma, ADHD och 
beteendestörningar, infertilitet, neurologiska sjukdomar och psykisk ohälsa. 
I forskarvärlden talar man nu om ”en andra kemikalievåg”. Nya miljögifter som 
forskarna frustrerat erkänner att de har för lite kunskap om. 

OM sTUDIEMATERIALET 
Materialet uppdaterades under våren 2014. Framför allt är uppgifterna knutna till 
det centrala innehållet för olika ämnen enligt Lgr 11. Detta för att underlätta för 
läraren att bedöma vilka avsnitt i materialet som kan vara relevanta med tanke 
på läroplanen och var man befinner sig i kursplanen. ”Var och en som verkar inom 
skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö.”1 I avsnittet Skolans värdegrund kan vi läsa följande:  ”Genom 
ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripan-
de och globala miljöfrågor.”2  I materialen som producerats till den filmserie som 
görs inom projektet Baltic Sea Media Project finns ett stort antal uppgifter som är 
mycket aktuella för att arbeta mot målen i nuvarande läroplan.

Ett av skolans övergripande mål är att varje elev ”visar respekt för och omsorg om 
såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”.3 

I skolan ska varje elev efter genomgången grundskola ha ”fått kunskaper om 
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, ha fått kunskaper och 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”.4

Den andra vågen är den tredje dokumentärfilmen som handlar om Östersjön i 
projektet Baltic Sea Media Project. Dokumentärerna tar upp de problem som Öst-
ersjön och alla vi som bor runtomkring måste förhålla oss till. Vi måste lära känna 
problemen och åtgärda dem så att vi på sikt får en bättre miljö än den vi nu har. 
En viktig del i detta är att utbilda kommande generationer. Detta studiematerial 
hoppas vi ska hjälpa till att bearbeta och befästa kunskaperna som dokumentären 
ger. Det riktar sig från cirka 12 år och uppåt. 

Alla uppgifter behöver inte göras ifall det blir brist på tid. Läraren kan välja att 
fokusera på uppgifter utifrån vilken klass den har.

1 Skolans värdegrund, Lgr 11, s 7
2 Skolans uppdrag, Lgr 11, s 9
3 Övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11, s 12
4 Kunskaper, Lgr 11, s 14



Materialet ger exempel på olika sätt att hantera frågor som rör Östersjön, med ut-
gångspunkt från dokumentärfilmen Den andra vågen.  Studiematerialet är uppde-
lat i tre olika avsnitt, uppgifter för förberedelser av filmen , uppgifter som man kan 
ha fokus på under tiden man ser filmen och i sista delen uppgifter som görs för att 
bearbeta innehållet i Den andra vågen. 

Vi hoppas att ni ska se studiematerialet och filmen som ett bra verktyg för att öka 
förståelsen och kunskapen om Östersjöns utsatta situation. Skicka oss gärna 
kommentarer, frågor eller egna idéer som ni har fått i samband med materialet till: 
mail@ourbalticsea.com.

OM ELEVEXEMPLARET
Elevexemplaret följer mallen för denna handledning och innehåller delar av de 
uppgifter som beskrivs här i. Du kan ladda ner en utskriftsvänlig PDF med elev-
exemplaret på vår hemsida www.saveourbalticsea.com. Lärarhandledningen 
samt elevexemplaret återföljs också med DVD-skivan för Den andra vågen. Alla 
tre hittills färdigställda filmer inom projektet finns kostnadsfritt att beställa via 
utbudet.se.

Lycka till med arbetet!
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MInDMAPPInG
Innan ni sätter igång med ert arbete kring Östersjön och miljögifterna och innan ni ser 
filmen Den andra vågen, är det god idé att låta alla göra en mindmap med temat 
”Vårt Östersjön”. 

Låt eleverna arbeta i grupp. Använd ett stort helvitt papper att jobba på. Uppmuntra till 
vild brainstorm – allt är rätt! Ni får en samlad bild av vad alla redan har för kunskaper 
och tankar om Östersjön. 

Spara alla mindmaps, sätt gärna upp dem synliga, och återkom till dem när ni arbetat 
klart med området. Då använder ni tankekartorna igen och ser vad ni nu vet mera om 
och kan komplettera den ursprungliga mindmap som gjorts. Eller bara glädjas åt att den 
gemensamma kunskapen har ökat!

InnAn nI sER FILMEn

InnAn nI sER FILMEn

VåRT
ÖsTERsJÖn

LÄnDER

DJUR

VATTEn

ÖAR

FRAMTID

sKÄRGåRDAR

HOT

HIsTORIA

TURIsM
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InnAn nI sER FILMEn

DET DÖDA HAVET
Ur det centrala innehållet i Biologi och Kemi:
•	 Ekosystems	energiflöde	och	kretslopp	av	materia...
•	 Några	kemiska	processer	i	mark,	luft	och	vatten	ur	miljö-	och	hälsosynpunkt.
•	 Människans	användning	av	energi-	och	naturresurser	lokalt	och	globalt,	samt	vad	det	

innebär	för	en	hållbar	utveckling. 

I filmen Vårt grisiga hav 1  fick vi kunskap om hur övergödningen påverkar Östersjön. 
Det forskare kan se idag är att stora delar av havets botten är döda. 

Bilden nedan är hämtad ur filmen. Studera den och diskutera frågorna:

•	 Vad	menar	man	med	att	havsbottnen	är	död?

•	 Vad	har	ni	för	tankar	kring	vad	som	orsakat	den	döda	havsbottnen?

•	 Beskriv	utifrån	kartan	vilka	delar	av	Östersjön	som	har	döda	bottnar!

•	 Hur	stor	del	av	havets	botten	är	död	enligt	kartbilden?

 1 Andra filmen i Baltic Sea Media Project. Ni kan se den via länken: 
 http://www.saveourbalticsea.com/index.php/education
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DET sPÄnnAnDE HAVET
Ur	det	centrala	innehållet	i	Svenska,	Biologi	och	Bild:
•	 Muntliga	presentationer	och	muntligt	berättande	för	olika	mottagare...
•	 Naturen	som	resurs	för	rekreation	och	upplevelser	och	vilket	ansvar	vi	har	när	 

vi	nyttjar	den.
•	 …dokumentärbilder…hur	de	är	utformade	och	vilka	budskap	de	förmedlar…	 

I filmen Den andra vågen kommer ni att mötas av en mängd olika bilder från Östersjön, 
dess storslagenhet och utsatthet, historiskt och inför framtiden. 

Förbered er för att se den genom att studera ett antal bilder direkt tagna ur filmen. 

Låt alla elever välja en egen bild som på något sätt säger något till dem. 

Kanske de tycker den är vacker, spännande? Vad visar den? Vilka tankar väcker den?  
Varför påverkar den dig, varför valde du just den? Låt dem skriva om bilden under en kort 
begränsad tid, inte mer än 3 minuter. Gör sedan redovisningar i mindre grupper där alla 
valt olika bilder.

InnAn nI sER FILMEn

•	 Varför	valde	du	denna	bild?

•	 Vad	berättar	bilden	för	dig?

•	 Var	kan	den	vara	tagen?	I	vilket	land?	Vilken	årstid?	I	vilket	väder?

Bilaga:

Tolv bilder från filmen för utskrift till denna uppgift, 4 st/A4-sida
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ÖsTERsJÖns BEFOLKnInG
Ur	det	centrala	innehållet	i	Matematik	och	Geografi:
•	 Tabeller	och	diagram	för	att		beskriva	resultat	från	undersökningar.	Tolkning	av	

data	i	tabeller	och	diagram.
•	 Namn	och	läge	på	övriga	Europas	länder…	

Ta reda på vilka länder som har kust mot Östersjön och hur många invånare 
varje land har. Gör ett tydligt diagram som visar storleken på länderna avseende 
befolkningsmängd.

Fortsätt med ländernas areal, illustrera även det i ett diagram för att 
tydliggöra skillnader i storlek. 

InnAn nI sER FILMEn

LAnD FOLKMÄnGD AREAL
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InnAn nI sER FILMEn

sURGUBBEn OCH DE AnDRA
Ur det centrala innehållet i Biologi:
•	 Djurs,	växters	och	andra	organismers	liv.
•	 Livets	utveckling	och	organismers	anpassning	till	olika	livsmiljöer.
•	 Tolkning	och	granskning	av	information	med	koppling	till	biologi…	 

Introducera denna uppgift innan ni ser filmen. Låt eleverna välja ett av de 
förekommande djuren och notera den fakta som man får om respektive djur 
under tiden man ser filmen.

Det finns många forskare som specialstuderar olika djur. Björn Helander har ägnat 
nästan hela sitt liv åt att forska och lära sig förstå vad som händer med havsörnen. 
Han har fått möjligheten genom idogt arbete och mycket tålamod att följa ”Surgubben” 
i hela hans liv. Det är en havsörn som du får veta mera om i filmen Den andra vågen. 
Även utter, gråsäl, tumlare och sillgrissla beskrivs i filmen, välj ett av djuren och gör 
en egen studie på hur det djuret lever. 

Ta hjälp av följande frågor i ditt arbete:

1. Vilket djur väljer du?

2. Vilken djurtyp är det? (däggdjur, insekt, reptil…)

3. Var någonstans lever djuret? (land, vatten, luft…)

4. Hur är den miljö, natur och klimat där djuret trivs?

5. På vilket sätt är djuret anpassat för den miljö den lever i?

6. Beskriv dess utseende och storlek.

7. Vilken mat äter djuret?

8. Hur tar djuret hand om sina ungar?

9. Har djuret några fiender? I så fall vilka?

Notera fakta om djuret under tiden du ser filmen!

10. Vad är speciellt som du får reda på om djuret i filmen?

Extrauppgift:

Ställ frågor riktade direkt till det djur du arbetar med, som 
om det vore med på en intervju. Ställ sedan frågorna till en 
kamrat som får svara i djurets ställe.

ÖRN UTTER

TUMLARE

SILLGRISSLA

GRÅSÄL
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DET sOM InTE FåR HÄnDA!
Ur	det	centrala	innehållet	i	Samhällskunskap	och	Svenska:
•	 Aktuella	samhällsfrågor,	hotbilder	och	konflikter	i	Sverige…
•	 Att	argumentera	i	olika	samtalssituationer	och	beslutsprocesser.	

Dela in eleverna i mindre grupper, ge dem följande scenario och låt dem diskutera 
lösningar. Redovisa i tvärgrupper eller inför hela klassen.

En katastrof inträffar i en skärgård i Östersjön. Ni är alla deltagare i regionens 
krisgrupp och måste nu ta itu med uppgiften att se till att katastrofen får så små 
negativa konsekvenser som möjligt. En industri som använder giftiga kemikalier har 
skadats och de giftiga kemikalierna är på väg ut i havet…

Vad måste ni börja med? 

•	 evakuera	området	där	katastrofen	inträffat	utan	att	först	ta	reda	på	vad	som	hänt

•	 samla	krisgruppen	för	att	utreda	situationen	

•	 söka	hjälp	hos	grannkommunerna	

•	 annat	

Vilka informerar ni först? 

•	 stadens	sjukhus	

•	 stadens	räddningstjänst	

•	 media

•	 annat	

Vad räddar ni först i er närmiljö? 

•	 skogen	

•	 hav	och	sjöar	

•	 djuren	och	växterna	

•	 annat	

Vem rensar upp efter katastrofen? 

•	 industrin

•	 kommunen

•	 frivilliga	

•	 annat	

Vad kan vi göra för att förhindra att en liknande katastrof inträffar på nytt? 

•	 sätta	högre	krav	på	industrier

•	 starta	ett	forskningscenter	

•	 annat	

InnAn nI sER FILMEn
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FILMEns BUDsKAP
Ur	det	centrala	innehållet	i	Biologi	och	Geografi:
•	 Människans	påverkan	på	naturen	lokalt	och	globalt…
•	 Aktuella	samhällsfrågor	som	rör	biologi.
•	 Intressekonflikter	om	naturresurser,	till	exempel	om	tillgång	till	vatten	och	mark.

Fundera under tiden som ni ser filmen över dess huvudbudskap. 
Diskutera i klassen när ni sett klart filmen. Välj ut några av frågeställningarna nedan:

•	 Vad	är	det	som	beskrivs?

•	 Var	finns	oron?

•	 Vad	har	vi	lärt	oss	av	tidigare	erfarenheter?

•	 Vilka	är	de	drabbade?

•	 Vilket	huvudbudskap	har	filmen?

MEDAn nI sER FILMEn

MEDAn nI sER FILMEn
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DEn VIKTIGA FORsKnInGEn

I filmen får ni bland andra träffa:

Havsörnsforskare Björn Helander som 
under nästan ett halvt sekel inventerat 
havsörnsbeståndet i Östersjön. ”Örnen är 
oerhört exponerad för miljögift för den är 
så högt upp i näringsväven, den äter andra 
fiskar, den äter skrakar, den äter även 
sälkadaver…den kan användas för att leta 
efter nya miljögifter eftersom den får så 
höga halter som koncentreras i kroppen.”

Lennart Balk har vigt sitt liv åt fågeldö-
den. ”Det är väldiga förändringar som vi 
ser. Många av populationerna riskerar att 
krascha. Det ser ut som om vi människor 
har infört en störning i miljön som vi inte 
riktigt förstår och det framkallar att de får 
bristsjukdomar, de saknar vissa saker i 
sina kroppar för att fungera.”

Jessika Hagberg, Örebro Universitet med 
FNs uppdrag att studera miljögifter. ”Vi 
har analyserat både ditt bröstmjölksprov 
samt ditt serum och Alfreds serum och vi 
har analyserat totalt 35 olika miljögifter i 
blodet, men vi kunde återfinna 24 av dem i 
ert blod. Det är pesticider, PCB:er och per-
fluorerade ämnen som vi hittat i era blod 
och bröstmjölken.”

Anna Roos, sälforskare. ”Även om att vi sä-
ger att det går bättre for gråsälen och att 
de ökar i antal så har de fortfarande väl-
digt mycket olika miljögifter i sig som inte 
borde vara där.  Det finns väldigt många 
olika teorier om vad det kan vara och det 
är väldigt svårt att identifiera ett ensamt 
gift mot en viss sjukdomsbild. Det ju kan 
också vara samverkan om nya miljögifter 
som vi vet inte så mycket om.”

Lars Förlin forskar om abborren. ”Alla be-
kymrar sig för klimatförändringarna, men 
miljögiftsproblematiken är fortfarande 
lika allvarlig som den var för 40 år sen. Vi 
använder mycket mer kemikalier i samhäl-
let idag än för 40 år sen.”

Ur	det	centrala	innehållet	i	Geografi	och	Biologi:
•	 På	vilka	sätt	sårbara	platser	kan	identifieras	och	hur	individer,	grupper	och	samhällen	kan	

förebygga	risker.
•	 Aktuella	samhällsfrågor	som	rör	biologi.
•	 …nutida	upptäcker	inom	biologiområdet	och	dess	betydelse	för	samhället,	människans	

levnadsvillkor	samt	synen	på	naturen	och	naturvetenskapen.	

I filmen Den andra vågen får ni träffa flera olika forskare som alla brinner för sitt område. 
De vill lära sig mera och förstå samspelet mellan människorna och naturen. Många gånger 
står de handfallna inför gåtor som de ännu inte funnit någon lösning på. Men de fortsätter 
idogt att forska vidare…

Gå igenom citaten ovan och diskutera forskarnas huvuduppgift. 
Låt eleverna i grupp eller enskilt fundera över vilken forskare de skulle vilja arbeta 
tillsammans med? Redovisa i klassen eller mindre grupper.

•	 Vilken	forskare	skulle	du/ni	vilja	arbeta	tillsammans	med?	

•	 Motivera	varför!

•	 Vad	skulle	kunna	finnas	för	lösning	på	just	det	problemet?

MEDAn nI sER FILMEn
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PFOs PFOA
Ur det centrala innehållet i Kemi: 
•	 Aktuella	samhällsfrågor	som	rör	kemi.

”Enligt produktregistret hos Kemikalieinspektionen finns cirka 20 ton perfluorerade 
ämnen i kemiska produkter i Sverige. Men mängden visar bara en del av sanningen. 
Perfluorerade ämnen används i låga halter i många produkter och behöver därför inte 
anmälas till produktregistret. Uppgiften säger heller inget om den mängd perfluorerade 
ämnen som kommer in i landet via färdiga varor, vilka troligen står för den dominerande 
delen av användningen i Sverige.” 2

Läs mera på Kemikalieinspektionens webbsida!

Ta reda på mera om dessa ämnen, PFOs och PFOA:

•	 Vilka	egenskaper	har	de?

•	 Vad	används	de	till?

•	 Hur	påverkar	de	oss?

EFTER ATT nI sETT FILMEn

EFTER ATT nI sETT FILMEn

2 Kemikalieinspektionens webbsida, 
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Perflourerade-amnen-PFOS-PFOA-med-flera/ 20130401

FÖRKLARA BEGREPPET
En uppgift i form av ett spel som befäster kunskaperna från filmen. 

I bilaga finns kopieringsunderlag på ett antal kort med begrepp och förklaring. 
Plasta in dessa och låt eleverna spela i mindre grupper. 

Att förbereda spelet genom att tillsammans läsa igenom korten och diskutera dess 
förklaringar ger ytterligare kunskapsinlärning.

Lägg alla kort upp och ner i en hög. I tur och ordning dras sedan ett kort och förklaringen 
läses. Den som först säger rätt begrepp får kortet och turen går vidare till nästa 
deltagare. Flest kort har vunnit! 

Bilaga:
Kopieringsunderlag för kort med ord och begrepp som förekommer i filmen

Östersjön Sura gubben DDT PCB gråsäl            utter       relikt

flamskyddsmedel vattenutbyte     cocktaileffekt             tumlare

välfärdssjukdom  PFOA    sillgrissla     teflon     persistent

flourerade PFOS inventera provbank    indikatordjur 
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EFTER ATT nI sETT FILMEn

ALFREDs GEnERATIOn
Ur det centrala innehållet i Kemi och Biologi:
•	 Innehållet	i	mat	och	drycker	och	dess	betydelse	för	hälsan.
•	 Hur	den	fysiska	och	psykiska	hälsan	på	verkas	av…kost…	

Alfred lämnar ett blodprov. Det visar sig att han, ett litet barn på några månader, har 
flera kemiska ämnen i sitt blod. De borde inte vara där. Cecilia, Alfreds mamma, tänker 
mycket på vad som kommer att hända med hennes barn och deras barn i framtiden...

Vilka är orsakerna till att Alfred har kemiska ämnen i sitt blod? 
Vilka konsekvenser kan ni se? 

Diskutera i mindre grupper i klassen efter följande mönster:

Varför har Alfred 
kemiska ämnen i 
sitt blod?

Alfred 
har flera 
kemiska 
ämnen i 
sitt blod.

Vilka 
konsekvenser 
kommer det att få?
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VAD KAn JAG GÖRA?
Ur det centrala innehållet i Kemi:
•	 Vanliga	kemikalier	i	hemmet	och	samhället.	Deras	användning	och	påverkan	på	hälsan	

och	miljön	samt	hur	de	är	märkta	och	hur	de	bör	hanteras.
•	 …till	exempel	rengöringsprodukter,	kosmetika,	färger	och	bränslen	samt	hur	de	påver-

kar	hälsan	och	miljön.

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet

Säkert så har du och din familj redan nu bra vanor som gör att ni tänker på miljön och 
försöker göra er påverkan på natur och miljö så liten som möjligt, ert fotavtryck. Trots 
det så finns det runtomkring dig mängder av olika kemikalier 
som på olika sätt påverkar naturen och livet runtomkring oss!

Vad skulle man mera kunna göra för att förbättra miljön för 
oss alla runtomkring? 
Gör en lista på de produkter ni använder hemma i hushållet 
som kan innehålla kemikalier. I köket, i tvätten, i garaget, på 
toaletten….

Vad kan vi göra för att minska mängden kemikalier?
Gör en brainstorm i mindre grupper. Gör en lista med åtgärder 
för att minska mängden kemikalier. Rangordna sedan alla åtgärder från de som ni tycker 
verkar lättast att genomföra.

Dela sedan med er av vad ni kommer fram till. Sammanställ en lista för hela klassen, 
skriv den snyggt, kopiera och dela ut hemma och till vuxna på skolan!

Referens:
Sök på Internet efter kemikalier i vardagsprodukter
Se innehållsförteckningar på produkter som ni har i hemmet

EFTER ATT nI sETT FILMEn
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sAnT ELLER FALsKT
När ni sett filmen Den andra vågen så har ni lärt er en hel del. Det ska gå fint att 
svara på påståendena nedan. Gör det gärna tillsammans i grupp och diskutera 
om ni har olika åsikter, försök komma fram till ett gemensamt svar.

  sAnT FALsKT

1. Runt Östersjön lever cirka 85 miljoner människor    

2. I Cecilias blod hittas 35 av 49 miljögifter    

3. Ämnet PFOS är förbjudet sedan i år    

4. En arts avkomma har högre halter gift i sig    

5. ”Sura gubben” är 15 år när han hittas död    
 (den gamla örnen som är ringmärkt)

6. Tretton länder har kust längs Östersjön     

7. DDT och PCB är exempel på gifter som nu är förbjudna    

8. Gifter samlas i modersmjölken     

9. För 40 år sedan uppdagades en giftskandal    

10. Det giftiga ämnet PFOA är fortfarande tillåtet    

11. Är man gravid bör man inte äta insjöfisk    

12. Giftiga kemikalier finns i t ex fritidskläder    

13. Sälar drabbas av tarmsår och parasiter    

14. Högt i näringsväven – mer drabbad av gifter    

15. Cocktaileffekt är en drink    

16. Ett persistent ämne betyder att det försvinner snabbt    

17. Östersjön är ett innanhav    

18. Foster och spädbarn är mest utsatta för miljögifter    

19. En örn kan tänkas äta sälkadaver    

Se korrekt svar i bilagan

EFTER ATT nI sETT FILMEn
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EFTER ATT nI sETT FILMEn

InsTUDERInGsFRåGOR
Svara på frågorna tillsammans efter ni sett filmen och se hur mycket fakta 
klassen tillsammans snappat upp!

1. Hur fungerar vattenutbytet i Östersjön? 

2. Vilka är de stora miljöhoten som funnits länge kring Östersjön? 

3. Vad ser vi för nya hot? 

4. Vilka miljögifter användes flitigt för 50 år sedan men är nu förbjudna? 

5. Hur gammal kan en havsörn bli? 

6. Vilken vitamin lider sjöfågeln brist på? 

7. Vilka förändringar kan ses i tarmarna på gråsälen? 

8. Vilken hjälpkemikalie används vid tillverkning av teflon?

9. Vilka illavarslande tecken finner forskarna hos uttern? 

10. Vilka har högst koncentration av miljögift i sig, äldre eller yngre djur? 

11. Vad betyder begreppet ”cocktaileffekt”? 

12. Var återfinns spår av miljögifter hos Cecilia? 

Svar finns i bilagan.
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MILJÖKOnsULTEn

Vi människor har en massa behov som vi 
måste få tillgodosedda. Allt vi gör påverkar 
vår omgivning, miljön runt omkring oss på 
olika sätt. Det vi är rädda för är de negativa 
effekterna vi har på vår miljö. Hur ska vi 
kunna komma till rätta med dem?

Vi använder dagligen olika produkter som 
stör miljön. Däribland alla tillverkade 
kemikalier som inte hör hemma i naturen. 
Men vi har tillverkat dem för att tillfreds-
ställa våra behov och göra vardagen 
lättare, men utan att tänka på eller känna 
till de negativa konsekvenserna de får för 

Grupparbete 
Ni ingår alla i ett team som arbetar med information för miljöförvaltningen. 
I ert uppdrag ligger bland annat att informera medborgare om olika miljöproblem. 

Fundera tillsammans över vilka vanor 
ni har, vilka olika uppgifter ni har under 
en dag. Hur och i vilka sammanhang 
använder ni kemikalier, i vilka produk-
ter som ni använder finns de?

Gör en lista tillsammans!
Fundera sedan över vad ni skulle 
kunna undvika?
Vad är lätt och vad kan vara svårare att ändra på?

Gör sedan ett informationsblad som riktar sig till alla hushåll där budskapet ska få 
mottagarna att på något sätt ändra ett beteende till det bättre… 
Som t ex att sluta med flytande tvål som innehåller miljögifter till förmån för block-
tvålen som borde vara ett 
mera miljövänligt alternativ.

miljön. Det är naturligtvis inte helt sant, 
innan ämnen får användas ska de godkän-
nas, men det vi inte förstår är att varje 
liten kemikalie som kanske inte drabbar 
naturen så hårt på egen hand, blir riktiga 
storskurkar för miljön när de samverkar, 
det är det som vi kallar ”cocktaileffekten” 
och inte vet så mycket om. Tacksamt ser 
vi att forskare försöker hitta svar på frågor 
och hitta lösningar för framtiden. Men hur 
ska vi nå ut till den breda allmänheten, 
så att de förstår att det finns sätt på vilka 
vi kan ändra vårt beteende och därmed 
värna om natur och miljö.

EFTER ATT nI sETT FILMEn

Ur	det	centrala	innehållet	i	Kemi	och	Svenska:
•	 Hur	man	hanterar	kemikalier	och	brandfarliga	ämnen	på	ett	säkert	sätt
•	 Aktuella	samhällsfrågor	som	rör	kemi.
•	 Källkritisk	granskning	av	information	och	argument	som	eleven	möter	i	olika	källor	och	

samhällsdiskussioner	med	koppling	till	kemi.
•	 Att	argumentera	i	olika	samtalssituationer…	
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MER InFORMATIOn
Här följer några förslag på webbsidor med ytterligare information och inspiration:

Baltic Sea Media Project  www.saveourbalticsea.com

BalticSea2020   www.balticsea2020.org

Östersjöportalen  www.fimr.fi/en_GB

Helcom    www.helcom.fi

Havet    www.havet.nu

Konsumentverket  www.konsumentverket.se/Skola/Kunskapsbank/Lektionsbanken

EFTER ATT nI sETT FILMEn
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BILAGA – BILDER – DET sPÄnnAnDE HAVET
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BILAGA – BILDER – DET sPÄnnAnDE HAVET
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BILAGA – BILDER – DET sPÄnnAnDE HAVET
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Östersjön

innanhav kring vilket 
det bor cirka 85 miljoner 

människor

sura gubben

en gammal örn som 
följts av forskaren 

Björn Helander

gråsäl

förekommer i Östersjön 
och Atlanten

tumlare

liten val, kan bli upp 
till 2,5 meter

utter

rovdjur tillhörande 
familjen mårddjur

DDT PCB

miljögifter som nu 
är förbjudna

flamskyddsmedel

kemikalier som används 
i produkter som kan 

vara brandfarliga

vattenutbyte

utbytet av vatten i sjöar 
eller avgränsade 

havsområden

relikt

kvarleva från äldre tid

cocktaileffekt

resultat när flera 
kemikalier blandas

välfärdssjukdom

sjukdomar som drabbar 
den rika delen av världen

PFOA

kemikalie som tillhör 
de flourerade ämnena

sillgrissla

fågel som lever 
på Stora Karlsö

teflon

mycket hal fluorplast

persistent

ihärdig, beständig, långlivad

flourerade

onaturliga ämnen som 
används i industrin

PFOs

kemikalie som är förbjuden 
sedan 2009

inventera

räkna antal t ex fåglar av 
en viss art i ett område

provbank

samling av prover 
för forskning

indikatordjur

särskilt känsligt djur 
som visar status på 

dess omgivning

Kopieringsunderlag för Förklara begreppen – ordkort för uppgiften /spelet till filmen Den andra vågen.

BILAGA – KOPIERInGsUnDERLAG – FÖRKLARA BEGREPPET
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BILAGA – sAnT ELLER FALsKT – FACIT

sAnT ELLER FALsKT
FACIT
  sAnT FALsKT

1. Runt Östersjön lever cirka 85 miljoner människor    

2. I Cecilias blod hittas 35 av 49 miljögifter    

3. Ämnet PFOS är förbjudet sedan i år     
 – Ämnet PFOS är förbjudet sedan 2009

4. En arts avkomma har högre halter gift i sig    

5. ”Sura gubben” är 15 år när han hittas död     
 (den gamla örnen som är ringmärkt)
 – sura gubben” är 33 år när han hittas död

6. Tretton länder har kust längs Östersjön     
 – Nio länder har kust längs Östersjön

7. DDT och PCB är exempel på gifter som nu är förbjudna    

8. Gifter samlas i modersmjölken     

9. För 40 år sedan uppdagades en giftskandal    

10. Det giftiga ämnet PFOA är fortfarande tillåtet    

11. Är man gravid bör man inte äta insjöfisk    

12. Giftiga kemikalier finns i t ex fritidskläder    

13. Sälar drabbas av tarmsår och parasiter    

14. Högt i näringsväven – mer drabbad av gifter    

15. Cocktaileffekt är en drink     
 – Cocktaileffekt är när flera gifter ger en samlad större påverkan

16. Ett persistent ämne betyder att det försvinner snabbt    
 – Ett persistent ämne betyder att det stannar kvar länge

17. Östersjön är ett innanhav    

18. Foster och spädbarn är mest utsatta för miljögifter    

19. En örn kan tänkas äta sälkadaver    
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InsTUDERInGsFRåGOR
sVAR

1. Vattenutbytet till Östersjön är knappt, sundet är för smalt för att ge ett större 
 vattenutbyte

2. Miljöhot som transporter, övergödning, omfattande tung industri har funnits 
 länge kring Östersjön

3.  Nya hot mot vår miljö är användning av nya kemikalier/miljögifter

4. Miljögifterna DDT, PCB Hormoslyr, kvicksilver användes flitigt för 50 år sedan

5. En havsörn kan bli över 30 år

6. En ejder har vanligtvis 3-4 ungar

7. Sjöfågeln lider brist på tiamin dvs B-vitamin

8. I tarmarna på gråsälen återfinns sår och parasiter

9. PFOA är en hjälpkemikalie som används vid tillverkning av teflon

10. Hos uttern finner forskarna illavarslande tecken, systor på sädesledarna 

11. De yngre djuren har högst koncentration av miljögift i sig

12. Begreppet ”cocktaileffekt” är samverkan mellan flera gifter

13. I Cecilias bröstmjölk och blod återfinns spår av miljögifter

BILAGA – InsTUDERInGsFRåGOR – sVAR
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WWW.BALTICSEA2020.ORG


