
6    KLIMATKRISEN

Bilaga 2 - Landbeskrivningar
Klipp isär och dela ut den första landbeskrivningen inledningsvis. Dela ut den andra enligt 
instruktion i lärarhandledningen.

Land 1
Ni bor i ett land på norra halvklotet med milda temperaturer året runt, och 
fyra tydliga årstider. De allra flesta bor längs med kuster och vattendrag. In-
frastrukturen, det vill säga vägnät, järnvägar, elektricitet, internet med mera 
fungerar väl. Landet ni lever i har en välutvecklad ekonomi och ni anses vara 
ett av de rikaste och mest jämlika i världen. Få människor lever i fattigdom. 
Utbildningsnivån är hög och de flesta försörjer sig på högteknologisk industri 
eller med tjänsteproduktion. Många av era invånare konsumerar mycket, kör 
bil och reser. Därför släpper ni ut mycket växthusgaser som bidrar till klimat-
förändringarna. Era relationer till grannländerna och världssamfundet är goda 
och ert lands invånare har lätt för att bosätta sig och arbeta i andra länder. 
Alla människor har möjlighet att påverka hur landet styrs.

Land 2 
Ni bor i ett land på södra halvklotet. Ert klimat präglas av ganska extrema 
temperaturer. På vinterhalvåret är det mycket varmt och torrt, och på som-
marhalvåret fortfarande varmt, men fuktigt, regnigt och blött. Nästan hela er 
landmassa ligger bara några få meter över havsnivå. Infrastrukturen, det vill 
säga vägnät, järnvägar, elektricitet, internet och så vidare är dåligt utbyggd 
och många saknar tillgång till grundläggande tjänster. Landet ni bor i är ett 
av de fattigaste i världen, men också ett av de mest ojämlika, med en liten 
grupp oerhört rika människor. Men de allra flest är fattiga och konsumerar 
mycket lite. Få kör egna bilar och det finns få industrier och maskiner som 
bidrar till utsläpp av växthusgaser. Utbildningsnivån är låg och de flesta 
försörjer sig med eget jordbruk eller genom råvaruutvinning. Dessutom är era 
relationer till grannländerna ansträngda och det är ofta svårt att bosätta sig 
och arbeta utomlands.


