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VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,

031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.

I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-24 56 44
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

Vi försäkrar fl est båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!

Glasscafé
NU ÖPPNAR VI ÄLVÄNGENS ENDA

KULGLASS  
I BÄGARE  
ELLER RÅN!
 MYS UNDER FILTEN I  
VÅR SERVERING

PRALINER • NÄRODLAT • TE
CHOKLAD • KAFFE • OLJOR 
& VINÄGER I LÖSVIKT

KAFFE PÅ

FÄRSKA

BÖNOR!

ÄLVÄNGEN. Anna Dahlin 
är NO-läraren som inte 
slutat lära.

I mars genomförde 
hon en miljöledarutbild-
ning ledd av nobelpris-
tagaren och miljökäm-
pen Al Gore.

Nu vill hon inspirera 
fl er – både lärarkollegor 
och elever.

Utbildningen Climate Le-

ader arrangerades i Johan-
nesburg, Sydafrika, och 
pågick under tre dagar. 700 
deltagare från 62 länder an-
slöt, en av dem var Anna 
Dahlin, NO-lärare på Aro-
seniusskolan i Älvängen.

– Det var enormt inspi-
rerande. Al Gore brinner 
verkligen för det han gör och 
är oerhört karismatisk som 
person. Samtidigt var det 
spännande att konstatera hur 
långt fram vi i Sverige ligger. 
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Inspirerad 
av Al Gore
– Nu vill Anna Dahlin sprida miljökunskapen vidare

Anna Dahlin, NO-lärare på Aroseniusskolan i Älvängen, fick chansen att gå en klimatledarutbildning 
under ledning av nobelpristagaren Al Gore i Sydafrika.

ANNA DAHLIN

Bor: Uspastorp

Familj: Gift med maken 

och undervattenfotografen 

Tobias, tre barn.

Yrke: NO-lärare.

Gör för miljön: ”Tänker på 

hur jag reser och skulle 

gärna vilja skapa vår egen 

energi på gården med 

minikraftverk, men det är 

dyrt”.

Jag fi ck ägna mycket tid åt att 
berätta om hur vi jobbar med 
miljöfrågor i undervisning-
en. Där är vi ett föregångs-
land, säger Anna Dahlin.

Nu är tanken att hon ska 
överföra sin kunskap till pe-
dagogiska fi lmer som kan 
användas i undervisningen. 
Det är något Anna tänker 
söka pengar för. Hon skul-
le också vilja utveckla appar 
med miljöspel, där eleverna 
får lära sig konsekvenserna 
av sitt handlande.

Under utbildningen stod 
självklart Afrika och deras 
klimatproblem i fokus, men 
Al Gore pratade också all-
mänt om hoten som alla 
måste ta på allvar. Höjda 
havsnivåer med varmare hav 
ger kraftigare oväder. Torkan 
är ett annat bekymmer. De 
tilltagande problemen kom-
mer på sikt att medföra att 
det skapas ”klimatfl ykting-
ar”, människor som tvingas 
på fl ykt på grund av livsmil-
jön.

– Ett annat problem är 
fattigdomen. Det fi ck vi se 
på nära håll. I Sydafria är 
det svårt att övertyga befolk-
ningen om vikten av att tän-
ka miljövänligt när de knappt 
har mat på bordet, säger 
Anna Dahlin.

De ekonomiska intressena 
är överhuvudtaget ett stort 
problem enligt henne. Det 
gäller inte bara vinstjagande 
företag, utan också var och 
en.

– Ytterst få är beredda att 
sänka levnadsstandarden för 
miljöns skull. Därför måste 
vi hitta lösningarna, de kli-
matsmarta alternativen och 
tänka ett par steg till. Våra 
val har betydelse och de är 
inte alltid så logiska. Göte-
borgs universitet reser till 
exempel med tåg inrikes, 
men fl yger utrikes. Varför? 
Tåg är väl alltid det miljö-
vänligaste alternativet? Nej, 
det beror ju på varifrån elen 
kommer. Vi får inte bidra till 
att kolkraftverken i Europa 
går på högvarv, menar Anna 
Dahlin.

Det märks tydligt att hon 
är stolt över att Sverige lig-
ger långt framme och att 
skolorna bidrar med att göra 
nästa generation mer miljö-
medveten.

– Miljöundervisningen 
genomsyrar hela skolgång-
en och på den punkten är 
vi tämligen unika, men Ale 
kommun skulle kunna göra 
ännu mer. Vi som bor på lan-
det till exempel och har barn 
på friskolan i Alafors mås-
te köra våra barn med egen 
bil, trots att den kommunala 
skolskjutsen kör förbi varje 
dag. Ibland skapar samhället 
sina egna miljöproblem.
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