
Det som började som en utställning för eleverna i Sigtuna 
kommun blev något mycket större. Tack vare elevernas tjugo-
tusen tankar och idéer om miljön och klimatet blev det en hel 
bok om hur vi kan sköta vår planet. 

”Handbok för Planetskötare” är också mer än bara en bok. 
Den är ett bevis på att små tankar och idéer kan bli stora 
händelser och skapelser som gör skillnad. Boken är ett verktyg 
som gör det lättare att sköta och ta hand om vår planet. Den 
är ett konstverk skapat av 4  000 elever. Sist men inte minst är 
boken ett stort tack till dessa elever och en källa till  
inspiration för alla att ta med sig in i framtiden. 

En framtid där vi alla är Planetskötare. 

Handbok för Planetskötare
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Släcka lampor när 
man går ut ur rummet

– Wilma

Stöd WWF och 
Rädda Barnen 

– Jordan

Rädda miljön
– Fädek

Inte åka bil till skolan
– Oliver

Slänga skräp i 
papperskorgen

– Oliver

Rädda världen!
– Semak

Den här boken 
har du gjort

Du och alla andra elever i Sigtuna kommun ska ha ett stort 
tack för att ni delade med er av era idéer och tankar och 
gjorde en klimathand var. 

Det är faktiskt din och alla andra barns klimathänder som 
gjor† den här boken möjlig. Titta, läs och bläddra runt. 
Kanske hittar du just din hand på någon av alla bokens 
hundra sidor. 

Det kommer garanterat att bli roligt för dig att läsa boken 
i framtiden också. Säkert kommer du få roliga tips från 
dina kompisar och dig själv som du kanske glömt bort då.
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Flygplan som  
går på vind
– Alexander

Åka tåg istället för bil
– Percilia

Inte kasta skräp 
i naturen
– Simon

Inte hugga ner 
all skog
– Marcus

Inte flyga, åka tåg
– Emil

Inte bränna plast
– Papola

Cykla eller gå till skolan
– Julia

Inte slänga skräp 
på marken
– Valentin

Panta burkar
– Christian

Var rädd om naturen
– Madeleine

Mata fåglar på 
vintern
– Arvid

Sortera soporna
– Jennifer
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Vad drömmer du om att jobba med när du är färdig med 
skolan? Skulle det vara roligt att bli brandman och släcka 
bränder, en snickrande snickare, läkare, skådespelare på 
bio eller kanske statsminister?

Vem vet, du vill kanske hitta på något nytt jobb som 
ännu inte finns och jobba med det istället – blomspanare, 
internetpilot, grottgrävare eller robothundmontör, vad 
nu det skulle kunna vara. 

Det viktigaste är att du hittar något du trivs med så att 
det känns både roligt och meningsfullt att gå till jobbet. 
Det är ju en av anledningarna till att du går i skolan.  Att 
du får lära dig sånt som är viktigt och prova på olika saker 
som du kanske tycker är roligt och vill jobba med sen. 

Det är därför du får lära dig att sköta och ta hand om din 
planet i skolan. Det kommer du kunna göra på jobbet, på 
fritiden och på vägen till och från jobbet. Ja, Planetskötare 
kan du vara hela tiden. 

Vad ska 
du bli 
när du 
blir stor?
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Det går ut på att du gör smarta saker för miljön. Allt som 
gör att miljön mår bra hör till att vara Planetskötare. Och 
lönen är toppen – du får nämligen betalt i gröna skogar 
fulla av djur, sjöar och hav att bada i och härliga årstider. 

Säkert kan du nog redan en massa saker som är bra för 
miljön och klimatet. Men i den här boken finns tips och 
tankar från 4 000 barn som gör skötseln av din planet 
enklare! 
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Nej, du måste inte lära dig att gå på händerna – det är 
inte det som är att vara Planetskötare. 

Men genom historien har människan lämnat stora och 
små fotavtryck efter sig, många otroligt fina och bra, 
men en del mindre bra som har haft och fortfarande 
har en dålig inverkan på klimatet och miljön. 

Från 
fotspår till 
handspår
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Det slösas för mycket, el används i onödan, sopor sorte - 
ras inte, det används för mycket bensin, ja det lämnas helt  
enkelt för många fotspår som smutsar ner planeten. 

Som Planetskötare är en uppgift att med hjälp av idéer, 
tankar och fantasi hitta sätt att med händerna sopa igen 
de fotsteg som inte är bra. Och att hålla balansen så vi 
inte gör för många feltramp i framtiden. 

Det är alltså dags att gå från klumpiga fotspår till smarta 
handspår. 
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Denna bok berättar om något stort som har hänt  
– något som du var en del av och var med och skapade. 
Den berättar också om något ännu större som ska  
hända. Det kommer du också att vara en del av. 

Hösten 2009 besökte alla 4 000 grundskolebarn i Sigtuna 
kommun utställningen ”Klimatgreppet” som Naturskolan 
anordnade. Kanske var du också med och besökte utställ-
ningen? 

Eleverna guidades genom utställningen in i energins 
värld. Energi är det som får saker att hända. Energi  
flödar mellan olika former som ljus, rörelse, elektricitet, 
värme m.m. Mängden energi är konstant och energi  
förstörs inte. Energi byter bara form. 

Växter är energiinsamlare som via det som kallas fotosyn-
tesen bygger in solens ljusenergi i det levande systemet. 
Utan energi finns det inget liv och inga händelser.
 

Hur det 
började 
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Lösningen och vägen mot framtiden är att fånga mer av 
den energi som solen ger oss och att använda den energin 
på bra sätt. För att vi ska bli bättre och bättre på det  
behövs nya idéer, tankar, kunskap och fantasi. 

Det som du har massor av. Det var också därför alla barn 
från Sigtuna kommuns skolor fick dela med sig av sina 
idéer genom att göra en klimathand. Alla elever på  
utställningen ritade av sin egen hand på färgglatt papper. 

På varje finger skrevs ett löfte, en önskan eller en idé/ 
uppfinning som kan minska vår påverkan på miljön.  
Eftersom handen har fem fingrar blev det fem tankar  
från varje elev. Fyra tusen elever gånger fem idéer blev  
tjugotusen tips, idéer, löften och tankar om hur vi ska 
sköta vår planet. Helt otroligt! 

Vad hände sen? Vänd på bladet så får du se. 

Du och alla människor använder energi på olika sätt och 
för olika anledningar. Vi äter energi, vi vill ha ljus när det 
är mörkt, vi använder energi för att värma oss och för att 
förflytta oss både långt och snabbt. 

Utställningen visade hur vi människor hämtar energi från 
naturen på olika sätt. Mycket av energin som vi använder 
kommer från olja, kol och naturgas. Det är energi från 
solen som lagrats i hundratals miljoner år. Det kallas 
därför för fossila bränslen. Men även om det vi använder 
energin från fossila bränslen till är bra – så är inte fossila 
bränslen bra för planeten. Fossila bränslen höjer något 
som kallas koldioxidhalten i jordens atmosfär. Och det 
gör att det blir klimatförändringar. 

Förändringar i klimatet är inte alls bra och kan bli ett 
mycket allvarligt problem för oss om vi fortsätter att  
använda mycket fossila bränslen. 

Så vad ska vi då göra?
– Ja... Det du tänker och gör blir viktigt.
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till 
Köpenhamn

Från 
Sigtuna
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på ett bildspel som Världsnatur-
fonden höll  i. 

Klimathänderna deltog också i  
den stora demonstrationen och  
de spreds digitalt som en DVD till 
Sveriges miljöminister. De som ville 
kunde också följa klimathändernas 
resa till Köpenhamn online på 
nätet. 

När klimathänderna var hemma 
igen så bestämdes det snabbt att 
de skulle förevigas. Denna bok och 
klimathänderna visar tillsammans 
det fantastiska som skapas genom 
tankar, idéer och fantasi. Men utan 
dig och de andra eleverna i Sigtuna 
Kommun hade aldrig resan eller 
boken kunnat bli verklighet. 

Naturskolan i Sigtuna Kommun 
lovade att visa upp alla klimat-
händer för politiker och andra  
som bestämmer och fattar beslut 
om energi, miljö och klimatet.  
Det var precis vad som gjordes. 

I början på december 2009 lades 
alla klimathänder i en stor genom-
skinlig behållare och togs ner till 
det stora klimatmötet COP 15 i 
Köpenhamn. 

Tre elever från årskurs 9 och två 
rektorer åkte ner till Köpenhamn. 
Under två dagar vandrade de runt 
i staden med alla fyratusen klimat-
händer. De fick uppmärksamhet, 
möttes av nyfikenhet och beröm 
på gator och torg. Händerna  
visades upp för en teaterpublik och 
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Låt nu klimathänderna ge inspiration 
och hopp om framtiden. De handlar 
inte bara om klimatförändringen utan 
ger också en helhetsbild och svar på 
det vi behöver veta för att bli goda  
Planetskötare.
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4 000 Planet- 
skötare. 
20 000 idéer.



3736

Engagemang

Jag öskar at alla kutå jöra 
notig

Jag skall göra allt jag kan

Gör så det inte blir  
varmare på nått sett

Hugg inte ner träd, jag vill 
inte ha pengar utan syre

Vi släpper ut för mycket 
avgaser

Jag ska rädda världen när 
jag blir stor

Va inte lat

Om jorden skyle vara för-
stord kan inte vi leva

Jag skyle jöra va som helst 
för jorden

Jag lovar att göra mitt 
bästa för att rädda miljön

Plantera ett träd om året

Jag ska inte slänga giftiga 
saker hej vilt
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Maten

Köpa bröd från bageriet  
istället för att köpa bröd 
från Skåne 

Jag ska bara äta kött 6 
gånger i veckan

Köp inte vatten

Äta mer ekologiskt

Plocka äple

Värma vatten i vatten- 
kokaren

Jag tänkär bygga ett  
väksthus

Äta mindre nötkött

Anvend tygpåse

Köpa ägg och potatis från 
en bonde

Äta vegetarisk mat

Äta med årstiderna

Tänka ännu mer klimat-
smart vid inköp
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Resor

Gör tåget längre så det 
rymmer mer folk

Be föreldrar köra eko- 
driving

Jag önskar att jag kunde 
cykla till skolan

Dyrare bensin/diesel

Jag vil ha en bil som 
mann tankar me vattten

Åk inte til tajland åk til 
gåttland istelett

Köp en miljöbil när du  
köper ny bil

Springa

Sparkcykel
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Boende

Sänka temperaturen inne

Bygga mindre städer

Inte ha så mycket belys-
ning på kvällarna utomhus

Slösa inte med varmvatnet

Dusa istälä för bada

Lek ute istelet för at leka 
ine

Jag ska iti slöa på ileksiten

Jag ska återvinna mer 

Sitta en timme mindre vid 
datorn

Använda gymkraft och 
göra om till el

Jag lovar att bara använda 
pastamaskiner som inte 
går på el

Se om vi kan byta till ett 
mer miljövänligt kraftverk

Jag ska bara kolla på Boli-
bompa och fotboll
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När jag 
behöver något

Köpa saker från företag 
som tänker på miljön

Köpa begagnat av bra  
kvalité

Köpa bra saker som håller 
längre

Ha 4 istället för 8 parfymer

Sticka egna tröjor istället 
för att köpa tröjor från  
Portugal

Vara rädd om mina saker

Jag ska fortsätta med  
miljösortering

Inte shoppa så mycket
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Gör så att klimathänderna och alla fina idéer som står på 
händerna blir fler och sprider sig. 

I framtiden kommer du säkert på nya bra saker för klimatet 
och miljön. Just därför har vi sparat några blad där du 
kan rita din hand och skriva ner löften i framtiden. Om 
fem, tio eller femton år kommer det finnas helt nya saker 
att skriva klimatlöften för. 

Din hand kommer också att vara ännu större och då får 
du plats med fler tips och tankar. Kanske kommer någon 
av dina kompisar, din mamma och pappa eller kanske ett 
syskon på några riktigt bra miljötips. Då kan de få rita 
sina händer också. Det är ju bara roligt att klimathänderna 
blir fler. 

Du kan ge 
händerna 
fötter
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Låt någon du känner göra en Planetskötarhand! 
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Skolan Bergius

Centralskolan
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Här kan du göra en ny hand med nya löften! 
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= SANT
Planetskötare 

+ 
Skolan
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Biologi
Kunskap i biologi har stor betydelse 
för samhällsutvecklingen inom så 
skilda områden som hälsa, natur-
bruk och miljö. Med kunskap om 
naturen och människan får vi 
redskap för att påverka vårt väl-
befinnande och bidra till en hållbar 
utveckling.

Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden 
är unika, föränderliga och sårbara. 
Det är därför alla människor har 
ett ansvar att förvalta jorden så att 
en hållbar utveckling blir möjlig. 
Samspelet mellan människan och 
omgivningen har gett upphov till 
många olika livsmiljöer. Geografi 
ger oss kunskap om dessa miljöer 
och kan bidra till förståelse för 
människans levnadsvillkor.

I skolans läroplan står vad du ska lära dig i skolan.  
Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om innehållet  
– mycket av detta är också otroligt bra Planetskötar- 
kunskap! 

Här är några exempel:

•	 Var	och	en	som	verkar	inom	skolan	ska	främja	respekten	för	vår	ge-
mensamma	miljö.

•	 Genom	ett	miljöperspektiv	får	eleverna	möjligheter	både	att	ta	ansvar	
för	den	miljö	de	själva	direkt	kan	påverka	och	att	skaffa	sig	ett		
personligt	förhållningssätt	till	övergripande	och	globala	miljöfrågor.

•	 Undervisningen	skall	belysa	hur	samhällets	funktioner	och	vårt	sätt	att	
leva	och	arbeta	kan	anpassas	för	att	skapa	hållbar	utveckling.

•	 Skolans	mål	är	att	varje	elev	visar	respekt	för	och	omsorg	om	såväl		
närmiljön	som	miljön	i	ett	vidare	perspektiv.

•	 Skolans	mål	är	att	varje	elev	utvecklar	sin	förmåga	att	ta	ställning	i		
frågor	och	handla	i	situationer	som	är	centrala	för	en	hållbar	utveckling.

I läroplanen finns också kursplanerna där det står vad din lärare ska lära 
dig i varje ämne. 

På de närmaste sidorna ser du texter från kursplanerna som hjälper din 
lärare att ge dig Planetskötarkunskaper när du läser geografi, teknik och 
andra ämnen.
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Religion
Eleverna ska få förutsättningar att 
kunna analysera och ta ställning i 
etiska och moraliska frågor.  
 Undervisningen ska även bidra 
till att eleverna utvecklar förståelse 
för hur människors värderingar 
hänger samman med religioner  
och livsåskådningar. Undervisningen 
ska också bidra till att eleverna 
utvecklar beredskap att handla  
ansvarsfullt i förhållande till sig 
själva och sin omgivning.

Idrott och hälsa
Positiva upplevelser av rörelse och 
friluftsliv under uppväxtåren har 
stor betydelse för fysiska aktiviteter 
senare i livet.
 Genom undervisningen ska  
eleverna utveckla förmågan att 
vistas i utemiljöer och naturen under 
olika årstider och få förståelse 
för värdet av ett aktivt friluftsliv. 
Undervisningen ska även bidra till 
att eleverna utvecklar kunskap om 
risker och säkerhetsfaktorer i sam-
band med fysiska aktiviteter. Och 
hur man agerar i nödsituationer.

Samhällskunskap
Människan har alltid varit beroende 
av samarbete för att kunna skapa 
och utveckla samhällen. I dag står 
människan i olika delar av världen 
inför både möjligheter och problem 
kopplade till globalisering, inter-
kulturella relationer och hållbar 
samhällsutveckling. Kunskap om 
samhället skapar verktyg med vilka 
vi kan orientera oss och ta ansvar 
för våra handlingar i en komplex 
värld.

Kemi
Kunskap i kemi har stor betydelse 
för samhällsutvecklingen inom allt 
från hälsa till resurshushållning, 
materialutveckling och miljöteknik. 
Med kunskap om materiens upp-
byggnad och oförstörbarhet skapas 
redskap som kan bidra till en  
hållbar utveckling.
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Slöjd
Slöjd förenar manuellt och intellektu-
ellt arbete vilket utvecklar kreativitet 
och stärker förmågan att klara upp-
gifter i det dagliga livet. Dessa för-
mågor är betydelsefulla för både 
individens och samhällets utveckling.

Fysik
Kunskap i fysik har stor betydelse 
för samhällsutvecklingen inom  
energiförsörjning, medicinsk be-
handling och meteorologi. Med 
kunskap om energi och materia 
skapas redskap som kan bidra till 
en hållbar utveckling. 

Hem- och konsument-
kunskap
Hemmet och familjen har en central 
betydelse för människan. Våra vanor 
i hemmet påverkar individens och 
familjens välbefinnande, men också 
samhället och naturen. Kunskap  
om konsumentfrågor och arbete  
i hemmet ger oss viktiga verktyg  
för att kunna skapa en fungerande  
vardag med hänsyn till hälsa,  
ekonomi och miljö.

Teknik
För att förstå teknikens roll för 
individen, samhället och miljön 
behöver den teknik som omger oss 
göras synlig och begriplig.
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Naturskolan i Sigtuna kommun arbetar för att ge eleverna i 
kommunens skolor positiva naturupplevelser. Vi möter närmare 

2  500 barn ute i skog och mark med olika teman varje år. 

Naturskolan är ett stöd för lärarna i arbetet med att eleverna 
skall ha höga betyg när de lämnar grundskolan.

Naturskolans mål är att rädda världen. Genom att tillsammans 
med skolornas pedagoger utbilda Planetskötare så kommer vi  

en bit på vägen mot denna målsättning.

Är du med?
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Det som började som en utställning för eleverna i Sigtuna 
kommun blev något mycket större. Tack vare elevernas tjugo-
tusen tankar och idéer om miljön och klimatet blev det en hel 
bok om hur vi kan sköta vår planet. 

”Handbok för Planetskötare” är också mer än bara en bok. 
Den är ett bevis på att små tankar och idéer kan bli stora 
händelser och skapelser som gör skillnad. Boken är ett verktyg 
som gör det lättare att sköta och ta hand om vår planet. Den 
är ett konstverk skapat av 4  000 elever. Sist men inte minst är 
boken ett stort tack till dessa elever och en källa till  
inspiration för alla att ta med sig in i framtiden. 

En framtid där vi alla är Planetskötare. 

Handbok för Planetskötare
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