
Lærervejledning

Lektion 5: Hverdagen
Hvad skal vi lave i dag?

I de næste timer skal I finde ud af, hvad vi kan gøre derhjemme og på skolen for ikke
at tære på jordens ressourcer.

Selvom børn og unge ikke selv står for en husholdning, så er alle i en familie med til
at forbruge. Derfor er det også relevant for eleverne at tage stilling til, hvordan man
i hjemmet bruger og forbruger fx vand, varme og el. Andre områder kan være svære
at kontrollere som teenager, men interessante at tale med deres forældre om.
Snart er de også voksne og skal tage deres egne beslutninger.

Afsæt ca. 2-3 timer til denne lektion.

Hvad skal du bruge til lektionen?

- En computer med adgang til internettet.

Opgaver:

1. Del klassen i 4 grupper. Beslut jer for, om I vil arbejde med skolens
forhold, eller med hvordan det er hjemme hos jer selv. Hver gruppe
skal arbejde med et af disse emner:

- Husholdning
- Køkken/bad
- Have
- Økonomi

I kan også vælge at lave 8 grupper, så halvdelen kan arbejde med skolens
forhold og halvdelen med forholdene hjemme.

2. Gå ind på klimasiden.dk under jeres kategori og find ud af, hvad man
kan gøre for at sænke sit klimaaftryk.

Kilde: www.Redverden.nu

http://www.redverden.nu


3. Lav et skema med 3 kolonner, og lav lige så mange rækker, som I har
tips. Beskrive rådene i den første kolonne. I næste kolonne beskrives,
hvordan I gør derhjemme / på skolen. I sidste kolonne skriver I en plan
for, hvordan I kan følge rådene. Til sidst kan I lave en håndbog for,
hvordan I kan blive mere klimavenlige. Hvis det er til skolen, kan I måske
få den udgivet i skoleavisen, eller give et print til jeres skoleledelse.

Afsæt 1,5 time til denne del.

4. Er der noget af det, som I eller jeres forældre synes er svært at lave
om? Hvad gør det svært? Hvordan gør vi det lettere at tage de grønne
valg?

Denne del kan I tage samlet i klassen for at samle op på det, grupperne har
arbejdet med selv.

Afsæt ca. 30 min. til denne del.

5. Afslut samlet i klassen.
- Blev i overraskede over noget af det, I fandt ud af?
- Vil I vise jeres plan for jeres forældre og se, om I kan lave noget

om derhjemme?
- Hvad vil du selv gerne ændre?

Afsæt ca. 15 min. til denne del.
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