Globala målen för högstadiet

The Human Scale
Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Filmen är den mest avancerade i Globala målen-paketet för högstadiet. Förbered gärna eleverna med några frågor innan visningen
och överväg att dela upp en större klass i mindre, lugnare, visningsgrupper. Berättartempot är långsamt och engelskan tydlig. Formen
kan vara en utmaning men filmen ger eleverna tvärvetenskapliga
samband, berikande perspektiv och användbara begrepp.

Om hållbara städer och samhällen
Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70%
år 2050. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder,
infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin
tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.
Var på jorden?
Filmen utspelar sig i Chongqing i Kina, Köpenhamn i Danmark, New York i USA, Siena i Italien,
Melbourne i Australien, Dhaka i Bangladesh och Christchurch i Nya Zeeland.

Jan Gehl säger att det tycks som om vi vet
mer om en bra levnadsmiljö för bergsgorillor
än för människor. Varför säger han så?
Många städer tycks utformade efter bilar,
snarare än egentliga mänskliga behov. Hur
ser Gehls metod ut för att lära känna mänskliga behov och vilka är dessa, enligt filmen?
Instämmer du? Hur möter din omgivning
dina behov? Tycker du att din stad/omgivning
är bra planerad? För vem och varför? Vad
önskar du vore annorlunda?
I filmen får vi se bilder på höghusområden
planerade av modernisterna på 60-talet,
med bostäder konstruerade som en effektiv
maskin för boende. I Sverige pratar man om
”miljonprogrammen” från samma tid. Vad
menar man med det? Varför byggde man så?
Vilka behov svarade områdena mot, och vilka
behov förbisågs? Hur skulle du planera om
du skulle bygga bort bostadsbrist idag?
Filmen är indelad i kapitel. Det första heter
”Först formar vi våra städer sen formar våra
städer oss.” Ge konkreta exmpel på vad som
menas!
I Kina ska 1 miljard människor flytta från
landsbygd till stad och de traditionella
småhusen med cyklar, levande gatuliv och
granngemenskaper ersätts av bilvägar, höghus
och isolering. Hur påverkas livet; arbetsresor,
fritid, motion, sociala releationer, trygghet?
Hur tror du att det påverkar välmåendet?
Varför anses människan vara ett social djur?

Vad menas med ”offentliga rum”? När man
bygger fler vägar blir det fler bilar, konstateras det i filmen. Vad händer när man istället
skapar fler offentliga utrymmen? Hur gjorde
man om för att skapa plats för människor
på Times Square i New York, i citykärnan
i Chongqing och i gatunätet i Melbourne?
Verkar det bra?
Filmen benämner Los Angeles och Köpenhamn
som två skilda poler inom stadsplanering.
Varför? Ta reda på mer om städernas planring och befolkningens vanor! Los Angeles är
för många ”drömmarnas stad” men hur mår
staden och befolkningen – jämfört med den i
Köpenhamn? Hitta fakta och resonera kring
orsakerna!
I Melbourne säger stadskännarna att ungdomar har bytt inställning till vad som är eftersträvansvärda levnadsideal. De har ”förstått
stadens ekonomi” och vill inte längre ha eget
hus med gräsmatta i förorten. Varför? Hur
vill du bo när du blir stor? Varför?
Dhaka i Bangladesh är den snabbast växande
staden i världen. Vad menar aktivisterna där
med att det pågår en ”ekonomisk kolonialism”? Vad är Världsbanken? Vad möjliggör
(och omöjliggör...?) Världsbanken i Dhaka?
Förklara på vilket sätt stadsutvecklingen i
Dhaka påverkar grundvattnet och jordens
bärighet! Vilken allvarlig risk medför det?
Hur står höghus i total kontrast med mänsklig
hälsa, enligt filmen?
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The Human Scale passar också bra i

Geografi i årskurs 7–9
Livsmiljöer
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den
ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av
detta.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Biologi i årskurs 7–9
Biologin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,
människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
Biologins metoder och arbetssätt
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl
med som utan digitala verktyg.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Samhällskunskap i årskurs 7–9
Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön,
etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning,
boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Beslutsfattande och politiska idéer
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man
inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

