
Introduktion for lærere til
klimaforløb for udskolingen
I denne lektionsrække skal eleverne lære om, hvordan vores adfærd påvirker
klimaet. I skal i løbet af de næste lektioner finde ud af, hvor meget CO2 vi udleder i
Danmark, hvad der udleder meget og lidt, og få gode ideer til hvordan vi kan handle
anderledes for at passe bedre på kloden. Ved at blive mere bevidst om, hvilke
konsekvenser vores handlinger har, er det lettere at tage aktive valg, som sender
os i en grønnere retning.

Denne lektionsrække er ment som en inspiration til, hvordan klima, forbrug og
adfærd kan diskuteres med eleverne. Der er ikke lange læretekster, men der
henvises til Klimasiden.dk,  hvor der kan findes information om de emner, der skal
diskuteres. Forløbet handler primært om at starte en dialog og om at sætte tanker
igang hos eleverne. Forløbet kan laves som en temadag, hvor der udvælges de
lektioner, I ønsker at arbejde med. Hver lektion tager ca. en halv skoledag. Det kan
dog sagtens udvides til en temauge, hvor hver lektion er tema for en dag. Her kan
eleverne gå mere i dybden med hvert emne.

Klimasiden.dk er en hjemmeside med tips til, hvordan man kan prioritere
klimavenligt i dagligdagen. I finder tips inden for kategorierne kost, transport,
husstand og fritid. Klimasiden kan bidrage med viden og fakta til undervisningen om
FN's Verdensmål nr 13; klimaindsats.

En gennemsnitsdansker udleder ca. 17 ton CO2, og vi er dermed blandt de mest
udledende folkefærd i verden. En del af vores udledning stammer fra det
o�entliges forbrug, altså hospitaler, anlægning og brug af veje, skoler osv. Men
faktisk er 70% af vores udledning noget, vi selv er herre over. Det er fx den mad vi
spiser, de ting vi køber, og måden vi transporterer os selv rundt på. Det betyder, at
vi ved at ændre vores vaner bare en lille smule kan spare verden og klimaet for
meget CO2. I kan læse mere om danskernes forbrug på Klimasiden.dk under “Om
CO2”.

Sidder du som lærer inde med gode ideer til, hvordan forløbene kan blive endnu
bedre, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan sende en idé på mail eller få en
mere reel snak over telefon eller ved et møde. Du kan skrive til os på:
kontakt@klimasiden.dk.
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