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klimat, et 1) genomsnittliga väderleksförhållanden inom ett större 
  område klimatförändring, klimattyp havsklimat, tropiskt 
  klimat 
         2) bildligt: stämning 
  Det är viktigt med ett positivt förhandlingsklimat på 
  arbetsplatsen

(Svensk ordbok) 

smart,-,a skicklig i affärer, slipad, slug; om apparat: som styrs av 
elektronisk information (SAOL 2015) 

klimatsmart, -, a som strävar att motverka klimatförsämring

Uppgift 1:
 
Hitta på ytterligare exempel på sammansättningar med klimat- 

klimat/påverkan/problem/åtgärd/politik/debatt/forskning/flykting …  
Fortsätt > 

klimat/neutral/vänlig/politisk … Fortsätt > 

klimat/säkra/neutralisera/anpassa … Fortsätt >

flygskam, men 

skämmas, skäms, skämdes, skämts = känna skam 

skämmig,t,a som man skäms över, pinsam 

tips, tipset, tips, tipsen 

vink, anvisning, förslag
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Uppgift 2: 

Den svenska naturskyddsföreningen tar upp 5 sätt att bli klimatsmart:

https://www.naturskyddsforeningen.se/5-satt-att-bli-klimatsmart 
 

 1) Res som en tjej 

 2) Ät som en tonåring 

 3) Sola som en tysk 

 4) Snåla som en smålänning 

 5) Tänk som en förälder 

Diskutera dessa råd och fundera över vad som ligger bakom dem. 
En mera detaljerad förklaring hittar du på Naturskyddsföreningens 
hemsida.

Uppgift 3: 

Vill du vara klimatsmart, klimatneutral eller klimatpositiv? Ta reda 
på skillnaderna via den här länken och berätta. 

https://www.framtiden.com/miljoinitiativ/klimatsmart-
klimatneutral-klimatpositiv/  

Grön ekonomi 

Grön ekonomi är en ekonomisk modell som bygger på hållbar 
utveckling och ekologisk ekonomi. Tanken bärs fram av FN i 
organet UNEP. Den ekonomiska modellen lanserades 2008 och 
försöker vara ett politiskt stöd för att man ska satsa inom gröna 
sektorer. (Wikipedia) 

Gröna sektorn 

Gröna ekonomer säger att alla ekonomiska beslut bör fattas med 
ekosystemet i åtanke, att naturresurser och världens ekologi bör ha 
ett ekonomiskt värde och stödja ett sammankopplat system mellan 
miljön och människan. Gröna ekonomer ser ekonomin som en del 
av miljön. 

https://sv.ripleybelieves.com/what-does-green-economics-mean-10460

grön,t, a  
Synonymer till grön 

https://www.naturskyddsforeningen.se/5-satt-att-bli-klimatsmart
https://www.framtiden.com/miljoinitiativ/klimatsmart-
klimatneutral-klimatpositiv/
https://sv.ripleybelieves.com/what-does-green-economics-mean-10460
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Uppgift 4:
Kom med exempel på bruket av ordet grön i olika betydelser. 

Gröna investeringar 

EU defienierar gröna investeringar för att stimulera hållbar 
investering
 

Uppgift 5 
Tror du på sk. gröna aktier/miljöaktier eller placeringar i miljövänliga 
företag på sikt? Ge exempel på sådana företag eller områden du 
skulle satsa på. 

Hållbar livsstil 

Hållbar livsstil är en livsstil där människor och miljö harmoniserar 
med varandra genom teknologi, ekonomi och individuella 
kraftansträngningar. En hållbar livsstil innebär en medveten livsstil 
där personligt ansvar gentemot andra människor och annat liv är 
en självklarhet. (Wikipedia) 

Uppgift 6 
Kolla upp 17 målsättningar för hållbar utveckling ( Agenda 2030)  
och diskutera dem. Vilka är möjliga att uppnås? Hur skulle din 
rangordning se ut? Är några av målsättningarna redan uppnådda? 

Uppgift 7 
Berätta hur klimatsmart och miljömedveten du är! 

Uppgift 8 
Förklara betydelsen av ordet Greenwashing = gröntvättning på 
svenska.   
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