Globala målen för gymnasiet

Bugs
Mål 2: Ingen hunger
Om hunger
Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i
världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors
hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma
resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.
Var på jorden?
Filmen utspelar sig i Australien, Danmark, Italien, Japan, Kenya, Mexiko, Nederländerna,
Schweiz och Uganda.

Vad menas med ”processad” mat? Är det sant
att det finns samband mellan sådan och t ex
diabetes, cancer och högt blodtryck?
Nordic Food Lab-gänget åker runt i världen
med devisen att där det finns tradition av insektslivsmedel finns det kunskap att inhämta.
Vilka kontinenter och länder besöker de?
Teamet samarbetar med en psykolog och återkommer till att vårt förhållande till mat handlar
om konventioner, att det t ex var ganska nyligen
rå fisk genom sushi blev populär mat (i Danmark) och att en larv kan kännas oaptitlig men
en larv-mousseline är aptitlig. Kött från vissa
djurarter anses tabu i somliga kulturer, men
är föda i andra. Vad finns det för mat-tabun i
Sverige, nu och historiskt? Varför, tror du?
Varför är inte insekter godkända som livsmedel i Sverige? Vem har bestämt det och varför?
I Kenya fick teamet veta att man ger gräshoppor till barn eftersom dödligheten bland barn
under fem år pga diarrésjukdomar främst
beror på zinkbrist och insekterna är zinkrika.
Vilka livsmedel vet du som är zinkrika?
Zink är en mineral som medverkar i många
olika processer i kroppen och bidrar exempelvis
till immunsystemets normala funktion. Mineraler och vitaminer behövs i små mängder men
är livsnödvändiga eftersom vi inte själva kan
tillverka dem. Kom på exempel på mineraler
och vitaminer och i vilka livsmedel de finns!
Andreas kallar den paketerade gräshoppskakan för en plojgrej, att den inte fyller någon

funktion utan tvärtom leder bort från målet.
”I nästan alla världens länder rekommenderar
FAO att man drar ner på proteinet. Här ökar
man tillgången på protein istället för att dämpa
efterfrågan.” konstaterar filmskaparen. Utveckla resonemanget! Varför säljs det ”proteinbars” med gräshoppor i, tror du? Protein finns
i större eller mindre mängd i nästan all mat
och vi rekommenderas äta mer växtbaserade
proteinkällor. I filmen nämner Andreas till exempel linser och kikärtor. Jämför näringsinnehåll och och framställningskostnad (resursåtgång) för 1 kg nötkött och 1 kg kikärtor!
Vad menas med att, som Andreas eftersträvar,
ha ett ”holistiskt” perspektiv på planeten? I
filmen återkommer de till värdet av att inte
förstöra biodiversiteten. Vad är biodiversitet?
Vad ser Nordic Food Lab för risker med odlade insekter och massproduktion? Josh Evans
säger att det inte finns en enkel väg till livsmedelssäkerhet. Att möta hög efterfrågan på
kött med massproducerade insekter är inte en
lösning som garanterar hållbarhet. Varför inte?
”År 2050 estimerar FAO att jorden har 9
miljarder invånare. Matproduktionen måste
öka med 70% för att möta växande efterfrågan
– därför borde vi producera och äta organismer
som mer effektivt omvandlar foder till föda.”
säger Josh och fortsätter: ”Men FN:s livsmedelsprogram WFP säger att vi redan i dag producerar mat som skulle räcka till 12 miljarder
människor.” Hur ligger det egentligen till? Hur
tänker du att vi ska kunna trygga en hållbar
livsmedelsförsörjning?
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Filmfakta
och kursrelevans
på nästa sida!

för gymnasiet
• Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras
samt hur den kan granskas kritiskt och användas
för kritisk granskning.
• Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för
människans världsbild.

Fysik

Övriga ämnen
Filmen har också relevans inom:
• Livsmedels- och näringskunskap
• Mediekommunikation
• Engelska
• Sociologi
• Psykologi
• Entreprenörskap

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande:

Naturkunskap
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
• Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden
och formulera olika handlingsalternativ.
• Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar
utveckling.
• Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser
såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och
miljön.
• Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med
omgivningen.

• Kunskaper om fysikens begrepp, modeller,
teorier och arbetsmetoder samt förståelse av
hur dessa utvecklas.
• Förmåga att analysera och söka svar på
ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera
över och värdera valda strategier, metoder och
resultat.
• Förmåga att planera, genomföra, tolka och
redovisa experiment och observationer samt
förmåga att hantera material och utrustning.
• Kunskaper om fysikens betydelse för individ
och samhälle.
• Förmåga att använda kunskaper i fysik för att
kommunicera samt för att granska och använda
information.

Bugs
Plastic bag är en kortfilm av Rami Bahrani, om en
plastpåses existentiella sökande (berättad av Werner
Herzog) efter sin förlorade tillverkare, kvinnan
som tog den hem från affären och så småningom
kasserade den. Under resans gång möter plastpåsen
underliga varelser, upplever kärlek och försöker
förstå sitt syfte i världen för att slutligen landa i det
stora stilla havssopområdet (Great Pacific Garbage
Patch) och inse sin egen odödlighet.
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