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Dialogsamtalet ger er möjlighet att diskutera och få nya perspektiv på att leva i framtidens Europa. 
Under samtalet diskuteras frågeställningar som berör hela kontinenten och alla oss som ska bo i ett 
hållbart Europa. Tanken med undervisningsupplägget är att du som lärare ska kunna ta kunskapen 
från samtalet hem till klassrummet och er region, för att diskutera vad ni lärt er och vad ni kan göra 
lokalt för att bidra till ett hållbarare samhälle.

Inför samtalet 
Berätta om samtalet för din klass och vilka som är med i panelen. Berätta också att ni kan 
påverka vilka frågor som panelen diskuterar genom att skicka in frågor i förväg. Här har ni 
chansen att ställa frågor till en världsledande forskare, Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi 
och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, som forskar kring hur klimatförändrningar 
påverkar människors hälsa, och till svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S), ansvarig 
huvudförhandlare för EU:s klimatlag.

Under samtalet 
Se samtalet tillsammans med klassen. Timmen är indelad i två samtal à 30 minuter. Titta på ena 
halvtimmen eller båda, beroende på vad som passar i din undervisning. Har er fråga kommit 
med?

Efter samtalet 
Efter samtalet kan du ha ett uppföljningssamtal tillsammans med klassen. Frågor ni kan 
diskutera är exempelvis: Vad sa forskarna i samtalet? Varför ska man lyssna på forskningen? 
Finns det tillfällen då man inte ska det? Vad har forskningen och forskarna för roll i att mildra 
klimatförändringarna? Vad kan ni göra lokalt, där ni befinner er? Vill klassen göra en kampanj, 
ska alla gå hem och berätta för sina föräldrar vad man har lärt sig? Finns det något lokalt initiativ 
att vara delaktig i? Hur kan ni påverka politikerna? Vad innebär EU:s agerande i klimatfrågan för 
Sverige? Kommer visionen om ett klimatneutralt Europa 2050 att räcka? 

Evenemanget är en del av ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Festivalen 
arrangeras på cirka 30 orter i hela Sverige och är en del av European Researchers’ Night (ERN). 
ForskarFredag koordineras nationellt av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Årets tema 
för ForskarFredag är ”Hur vi ska vi leva och bo i framtiden?”

https://forskarfredag.se/fragor-var-gemensamma-framtid/

