
Klimatanpassning 

Kort introduktion till 

klimatanpassning som 

förberedelse för rollen som 

klimatanpassningskoordinator i 

Väderköping 

Alla bilder från SMHI.se 



• Ännu främst arbetat med kommuner och 

myndigheter (näringsliv) 

• Nya vägar att engagera 

gymnasieungdomar, men även andra som 

ska börja arbeta med klimatanpassning 

• Träna i helhetssyn – hållbar utveckling 

• Två versioner släpps i augusti. 

Webbversion. Minecraft-version.  

Varför utvecklar SMHI spel?  

Ett stöd för lärande  



Några ord innan vi börjar 

 Vad är Klimatanpassning? 

 

 Vad är ”serious games”? 

 

 Så är spelet upplagt 

 Spelande + Diskussion 



Serious games 

 Spel med ett annat huvudsyfte än 

att underhålla (eller tävla) 

 

 Har använts som pedagogiskt 

verktyg i över 200 år.  

 Först inom militären men 

senare också inom bland 

annat miljöundervisning 

 

 En metod för att synliggöra 

komplexa samband i en förenklad 

situation och ge en bra grund för 

fortsatt diskussion. 

 

 

 



Intressekonflikter – 

rollspel i Väderköping 

Sju utmaningar, sju 

intressegrupper 
 

 Storstadens näringsidkarförening,  

 Bondeföreningen Agri,  

 Hyresgästföreningen,  

 Pensionärsföreningen,  

 Fastighetsägarnas förening, ,  

 Storstadens naturskyddsgrupp 

 Medborgarföreningen - rör inte min livsstil. 

Spelets faser 
• Titta på 

utmaningar 

• Diskutera  

• Fatta beslut 

• Se resultatet 

 x 4 

 



Diskussion 

En av de viktigaste delarna i Serious gaming är diskussionen 

efteråt.  

 Fundera enskilt 

 Vad väckte din uppmärksamhet i spelandet?  

 Vad var de viktigaste sakerna du lärde dig? 

 Diskutera i par 

 Hur tänker ni att spelet ger en bra bild av behoven för att 

anpassa städer till klimatet? 

 Är det något viktigt som ni tycker fattas? 

 Få en bred bild i helgrupp 



Debreifing 

Utmaningar i storstaden 

 Skydda sjukhuset vid skyfall 

 Rädda dricksvattnet 

 Bygg nytt bostadsområde 

 Klimatanpassa befintlig bebyggelse 

 Torka för jordbruket 

 Nytt industriområde 



Teman 



Scenarier RCP 

"representative 

concentration pathways" 

 Scenarier är möjliga utvecklingar 

baserade på givna antaganden. 

 

 Scenarierna är inte gjorda för att 

visa ”best guess”. 

 

 

Tillb

aka 



Scenarier RCP 

RCP8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid 

• Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens vid 

år 2100. 

• Metanutsläppen ökar kraftigt. 

• Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket 
leder till ökade anspråk på betes- och 

odlingsmark för jordbruksproduktion. 

• Teknikutvecklingen mot ökad 

energieffektivitet fortsätter, men långsamt. 

• Stort beroende av fossila bränslen 
• Hög energiintensitet. 

• Ingen tillkommande klimatpolitik 

• Ca 4,9 graders temperaturökning 2100 

RCP2,6 – koldioxidutsläppen 

kulminerar omkring år 2020 

• Än mer kraftfull klimatpolitik. 

• Låg energiintensitet. 

• Minskad användning av olja. 
• Jordens befolkning ökar till 9 

miljarder. 

• Ingen väsentlig förändring i 

arealen betesmark. 

• Ökning av arealen 
jordbruksmark på grund av 

bioenergiproduktion. 

• Utsläppen av metan minskar 

med 40 procent. 

• Utsläppen av koldioxid ligger 
kvar på dagens nivå fram till 

2020 och kulminerar därefter. 

Utsläppen är negativa år 2100. 

• Halten av koldioxid i 

atmosfären kulminerar omkring 
år 2050, följt av en måttlig 

minskning till drygt 400 ppm år 

2100. 

• Ca 1,6 graders 

temperaturökning 2100 

RCP4,5 - koldioxidutsläppen 

ökar fram till 2040 

• Kraftfull klimatpolitik. 

• Lägre energiintensitet. 

• Omfattande 
skogsplanteringsprogram. 

• Lägre arealbehov för 

jordbruksproduktion, bland 

annat till följd av större skördar 

och förändrade 
konsumtionsmönster. 

• Befolkningsmängd: något 

under 9 miljarder. 

• Utsläppen av koldioxid ökar 

något och kulminerar omkring 
2040. 

• Ca 2,4 graders 

temperaturökning 2100 



Värmeböljor och skyfall 



För den som vill spela mer 
 

 Länk till webversionen av klimatspelet (testversion) 

 https://www.smhi.se/klimat/utbildning/klimatanpassningsspelet/  

 De som registrerar sig för nyhetsbrevet får ett lösenord som gör det möjligt att 

spela och ge feedbacks på testversioner. Det färdiga spelet kommer ligga 

öppet.  

 Webbversionen, samt en Minecraft-version kommer att lanseras i augusti. 

Modden är fritt nedladdningsbar. Minecraftlicens krävs. 
 

 Se vidare stöd för undervisning om klimatanpassning 

 https://www.smhi.se/klimat/utbildning/utbildningsmaterial/utbildningsmaterial-

om-klimat-och-klimatanpassning-1.116249  
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