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Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen Mattias 
Klum arbetar från 2007 och tio år framåt med Baltic Sea Media Project, en 
av de mest långsiktiga journalistiska film- och mediesatsningarna hittills 
i Sverige.

På ett nyskapande, underhållande och informativt sätt ska 85 miljoner 
människor runt Östersjön bli medvetna om hoten och möjligheterna som 
innanhavet står inför. Den andra vågen är den tredje av totalt fem 
dokumentärer som kommer att skapats under projektet.

Arbetet kommer att avslutas 2017 med en långfilm som skildrar 
Östersjön, dess invånare och natur, över en tioårsperiod.

Mer information om projektet finns på: www.saveourbalticsea.com.

BalticSea2020 är en privat stiftelse vars mål är att bidra till att vända den 
negativa utvecklingen i Östersjön till år 2020. Det skall uppnås genom att  
förbruka en donation om 500 miljoner kronor på konkreta åtgärder inom 
forskning, opinionsbildning och aktivt engagemang i projekt.

För det behövs. Annars kommer livskvalitén för de cirka 85 miljoner män-
niskor som bor i Östersjöområdet att drastiskt försämras. Och det går. 
Det är stiftelsens grundare Björn Carlsons övertygelse. Han vill med sin 
donation skapa en handlingskraftig aktör som oavsett politik och byråkrati 
snabbt kan gå in och se till att det som gör skillnad för Östersjön verkligen 
blir av.

BalticSea2020 är huvudfinansiär av Baltic Sea Media Project.

Läs mer om BalticSea2020 på: www.balticsea2020.org.
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minDmAPPing
Innan ni sätter igång med ert arbete kring Östersjön och miljögifterna och innan ni 
ser filmen Den andra vågen, är det en god ide att göra en mindmap med temat ”Vårt 
Östersjön”. 

Arbeta i grupp och använd ett stort helvitt papper att jobba på. 
Låt tankarna flöda – allt är rätt!

Spara alla mindmaps och återkom till dem när ni arbetat klart med området. 
Då använder ni tankekartorna igen och ser vad ni nu vet mera om och kan komplettera 
den ursprungliga mindmap som gjorts. Eller bara glädjas åt att den gemensamma 
kunskapen har ökat!

innAn ni ser filmen

innAn ni ser filmen

Vårt
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lÄnDer
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innAn ni ser filmen

Det DÖDA HAVet
I filmen Vårt grisiga hav 1  fick vi kunskap om hur övergödningen påverkar Östersjön. 
Det forskare kan se idag är att stora delar av havets botten är döda. 

Bilden nedan är hämtad ur filmen. Studera den och diskutera frågorna:

•	 Vad	menar	man	med	att	havsbottnen	är	död?

•	 Vad	har	ni	för	tankar	kring	vad	som	orsakat	den	döda	havsbottnen?

•	 Beskriv	utifrån	kartan	vilka	delar	av	Östersjön	som	har	döda	bottnar!

•	 Hur	stor	del	av	havets	botten	är	död	enligt	kartbilden?

 1 Andra filmen i Baltic Sea Media Project. Ni kan se den via länken: 
 http://www.saveourbalticsea.com/index.php/education
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ÖstersjÖns BefOlKning
Ta reda på vilka länder som har kust mot Östersjön och hur många invånare 
varje land har. Gör ett tydligt diagram som visar storleken på länderna avseende 
befolkningsmängd.

Fortsätt med ländernas areal, illustrera även det i ett diagram för att 
tydliggöra skillnader i storlek. 

innAn ni ser filmen

lAnD fOlKmÄngD AreAl
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innAn ni ser filmen

sUrgUBBen OCH De AnDrA
Välj ett av de förekommande djuren och notera den fakta som man får om 
respektive djur under tiden man ser filmen.

Det finns många forskare som specialstuderar olika djur. Björn Helander har ägnat 
nästan hela sitt liv åt att forska och lära sig förstå vad som händer med havsörnen. 
Han har fått möjligheten genom idogt arbete och mycket tålamod att följa ”Surgubben” 
i hela hans liv. Det är en havsörn som du får veta mera om i filmen Den andra vågen. 
Även utter, gråsäl, tumlare och sillgrissla beskrivs i filmen, välj ett av djuren och gör 
en egen studie på hur det djuret lever. 

Ta hjälp av följande frågor i ditt arbete:

1.	 Vilket	djur	väljer	du?

2.	 Vilken	djurtyp	är	det?	(däggdjur,	insekt,	reptil…)

3.	 Var	någonstans	lever	djuret?	(land,	vatten,	luft…)

4.	 Hur	är	den	miljö,	natur	och	klimat	där	djuret	trivs?

5.	 På	vilket	sätt	är	djuret	anpassat	för	den	miljö	den	lever	i?

6. Beskriv dess utseende och storlek.

7.	 Vilken	mat	äter	djuret?

8.	 Hur	tar	djuret	hand	om	sina	ungar?

9.	 Har	djuret	några	fiender?	I	så	fall	vilka?

Notera fakta om djuret under tiden du ser filmen!

10.	 Vad	är	speciellt	som	du	får	reda	på	om	djuret	i	filmen?

Extrauppgift:

Ställ frågor riktade direkt till det djur du arbetar med, som 
om det vore med på en intervju. Ställ sedan frågorna till en 
kamrat som får svara i djurets ställe.

ÖRN UTTER

TUMLARE

SILLGRISSLA

GRÅSÄL



Studiematerial till den andra vågen

eleveXemPlar

8 

Den ViKtigA fOrsKningen

I filmen får ni bland andra träffa:

Havsörnsforskare Björn Helander som 
under nästan ett halvt sekel inventerat 
havsörnsbeståndet i Östersjön. ”Örnen är 
oerhört exponerad för miljögift för den är 
så högt upp i näringsväven, den äter andra 
fiskar, den äter skrakar, den äter även 
sälkadaver…den	kan	användas	för	att	leta	
efter nya miljögifter eftersom den får så 
höga halter som koncentreras i kroppen.”

Lennart Balk har vigt sitt liv åt fågeldö-
den. ”Det är väldiga förändringar som vi 
ser. Många av populationerna riskerar att 
krascha. Det ser ut som om vi människor 
har infört en störning i miljön som vi inte 
riktigt förstår och det framkallar att de får 
bristsjukdomar, de saknar vissa saker i 
sina kroppar för att fungera.”

jessika Hagberg, Örebro Universitet med 
FNs uppdrag att studera miljögifter. ”Vi 
har analyserat både ditt bröstmjölksprov 
samt ditt serum och Alfreds serum och vi 
har analyserat totalt 35 olika miljögifter i 
blodet, men vi kunde återfinna 24 av dem i 
ert blod. Det är pesticider, PCB:er och per-
fluorerade ämnen som vi hittat i era blod 
och bröstmjölken.”

Anna Roos, sälforskare. ”Även om att vi sä-
ger att det går bättre for gråsälen och att 
de ökar i antal så har de fortfarande väl-
digt mycket olika miljögifter i sig som inte 
borde vara där.  Det finns väldigt många 
olika teorier om vad det kan vara och det 
är väldigt svårt att identifiera ett ensamt 
gift mot en viss sjukdomsbild. Det ju kan 
också vara samverkan om nya miljögifter 
som vi vet inte så mycket om.”

Lars Förlin forskar om abborren. ”Alla be-
kymrar sig för klimatförändringarna, men 
miljögiftsproblematiken är fortfarande 
lika allvarlig som den var för 40 år sen. Vi 
använder mycket mer kemikalier i samhäl-
let idag än för 40 år sen.”

I filmen Den andra vågen får ni träffa flera olika forskare som alla brinner för sitt område. 
De vill lära sig mera och förstå samspelet mellan människorna och naturen. Många gånger 
står de handfallna inför gåtor som de ännu inte funnit någon lösning på. Men de fortsätter 
idogt	att	forska	vidare….

Gå igenom citaten ovan och diskutera forskarnas huvuduppgift. 
Arbeta i grupp eller enskilt fundera över vilken forskare du/ni skulle vilja arbeta 
tillsammans	med?	Redovisa	i	klassen	eller	mindre	grupper.

•	 Vilken	forskare	skulle	du/ni	vilja	arbeta	tillsammans	med?	

•	 Motivera	varför!

•	 Vad	skulle	kunna	finnas	för	lösning	på	just	det	problemet?

meDAn ni ser filmen

meDAn ni ser filmen
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sAnt eller fAlsKt
När ni sett filmen Den andra vågen så har ni lärt er en hel del. Det ska gå fint att 
svara på påståendena nedan. Gör det gärna tillsammans i grupp och diskutera 
om ni har olika åsikter, försök komma fram till ett gemensamt svar.

  sAnt fAlsKt

1. Runt Östersjön lever cirka 85 miljoner människor    

2. I Cecilias blod hittas 35 av 49 miljögifter    

3. Ämnet PFOS är förbjudet sedan i år    

4. En arts avkomma har högre halter gift i sig    

5. ”Sura gubben” är 15 år när han hittas död    
	 (den	gamla	örnen	som	är	ringmärkt)

6. Tretton länder har kust längs Östersjön     

7. DDT och PCB är exempel på gifter som nu är förbjudna    

8. Gifter samlas i modersmjölken     

9. För 40 år sedan uppdagades en giftskandal    

10. Det giftiga ämnet PFOA är fortfarande tillåtet    

11. Är man gravid bör man inte äta insjöfisk    

12. Giftiga kemikalier finns i t ex fritidskläder    

13. Sälar drabbas av tarmsår och parasiter    

14. Högt i näringsväven – mer drabbad av gifter    

15. Cocktaileffekt är en drink    

16. Ett persistent ämne betyder att det försvinner snabbt    

17. Östersjön är ett innanhav    

18. Foster och spädbarn är mest utsatta för miljögifter    

19. En örn kan tänkas äta sälkadaver    

efter Att ni sett filmen

efter Att ni sett filmen



Studiematerial till den andra vågen

eleveXemPlar

10 

efter Att ni sett filmen

instUDeringsfrågOr
Svara på frågorna efter ni sett filmen och se hur mycket fakta 
du har snappat upp!

1.	 Hur	fungerar	vattenutbytet	i	Östersjön?	

2.	 Vilka	är	de	stora	miljöhoten	som	funnits	länge	kring	Östersjön?	

3.	 Vad	ser	vi	för	nya	hot?	

4.	 Vilka	miljögifter	användes	flitigt	för	50	år	sedan	men	är	nu	förbjudna?	

5.	 Hur	gammal	kan	en	havsörn	bli?	

6.	 Vilken	vitamin	lider	sjöfågeln	brist	på?	

7.	 Vilka	förändringar	kan	ses	i	tarmarna	på	gråsälen?	

8.	 Vilken	hjälpkemikalie	används	vid	tillverkning	av	teflon?

9.	 Vilka	illavarslande	tecken	finner	forskarna	hos	uttern?	

10.	Vilka	har	högst	koncentration	av	miljögift	i	sig,	äldre	eller	yngre	djur?	

11.	 Vad	betyder	begreppet	”cocktaileffekt”?	

12.	Var	återfinns	spår	av	miljögifter	hos	Cecilia?	
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mer infOrmAtiOn
Här följer några förslag på webbsidor med ytterligare information och inspiration:

Baltic Sea Media Project  www.saveourbalticsea.com

BalticSea2020   www.balticsea2020.org

Östersjöportalen  www.fimr.fi/en_GB

Helcom    www.helcom.fi

Havet    www.havet.nu

Konsumentverket  www.konsumentverket.se/Skola/Kunskapsbank/Lektionsbanken

efter Att ni sett filmen
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WWW.BALTICSEA2020.ORG


