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Klimaudfordringen 2020 – Undervisningsmateriale 

Til læreren – Oversigt over materiale 

 
 
Kære lærere 

Pga. corona foregår Klimaudfordringen i år på andre præmisser end sædvanligt. Det 

vil derfor være læreren, der i år formidler og faciliterer både viden og arbejdet med 

Klimaudfordringen. Vi håber dog alligevel I vil give jer i kast med det og klæde 

eleverne godt på til at kunne løse opgaven. 

Som beskrevet i invitationen har vi fundet og udarbejdet en række 

undervisningsmaterialer, som vi mener er relevante for årets udfordring. Det er 

frivilligt om I vil benytte jer af materialerne og måske har I allerede arbejdet med 

emnet før. Brug hvad I mener der giver mening for jeres egen undervisning og 

suppler gerne med andre materialer, hvis I har kendskab til sådanne. 

Vi håber at eleverne får det sjovt med udfordringen og efterfølgende kan reflektere 

over det de har lært i forløbet. Vi ser frem til at se alle de fine resultater I sender ind. 

 
 
Med venlig hilsen 

Mie Holbech Gustavsen, projektkoordinator for Klimaambassadørordningen 
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1 - KOSTbar KLODE, udgiver: Økolariet 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med udstillingen KOSTbar KLODE, der kan ses 

på Økolariet i Vejle. Udstillingen handler om, hvordan kostvaner og madspild påvirker livet på 

kloden og hvad vi kan gøre for at modvirke klimaforandringerne. Læs evt. mere her: 

https://www.okolariet.dk/se-udstillingerne/kostbar-klode. 

Materialet giver et hurtigt overblik over problemstillingerne og viden til at kunne arbejde med 

temaet og løse opgaverne. 

Materialet kan downloades og evt. printes om nødvendigt. Nedenfor ses de forskellige materialer i 

anbefalet rækkefølge. 

 

 
• KOSTbar KLODE – Klimaforandringer og biodiversitet. Mad, klima og natur 

Materialet giver en introduktion til problemstillingerne. Der gennemgås bl.a. hvordan kosten 

påvirker klimaet, drivhuseffekten og global opvarmning, klimaforandringer, hvad er en CO2- 

ækvivalent, kost og biodiversiteten, madens klimaaftryk. 

Link til materiale: https://www.okolariet.dk/media/yfglhm0x/klimaforandringer-og-biodiversitet- 

kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf 
 

 

• KOSTbar KLODE – Kosten klimaaftryk 

 
Materialet går i dybden med problemstillingerne. Der gennemgås bl.a. hvad er et klimaaftryk, 

animalske fødevarers/grøntsagers/fisk og skaldyrs klimaaftryk, løsningsforslag, transportens 

klimaaftryk, økologi og klimaaftryk, CO2-ækvivalenter over visse fødevarer. 

Link til materiale: https://www.okolariet.dk/media/zvlaeqph/kostens-klimaaftryk-kostbar-klode- 

%C3%B8kolariet.pdf 
 

 

• KOSTbar KLODE – Hvad kan jeg selv gøre? 

Materialet giver ideer til hvad eleverne selv kan gøre i hverdagen. Kan også give inspiration til at 

løse Klimaudfordringen. Der gennemgås bl.a. spis efter sæsonen, den klimavenlige madpyramide, 

madspild, alternative kostvaner, fremtidens mad. 

Link til materiale: https://www.okolariet.dk/media/heqoribb/hvad-kan-jeg-selv-g%C3%B8re- 

kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf 

https://www.okolariet.dk/se-udstillingerne/kostbar-klode
https://www.okolariet.dk/media/yfglhm0x/klimaforandringer-og-biodiversitet-kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf
https://www.okolariet.dk/media/yfglhm0x/klimaforandringer-og-biodiversitet-kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf
https://www.okolariet.dk/media/zvlaeqph/kostens-klimaaftryk-kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf
https://www.okolariet.dk/media/zvlaeqph/kostens-klimaaftryk-kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf
https://www.okolariet.dk/media/heqoribb/hvad-kan-jeg-selv-g%C3%B8re-kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf
https://www.okolariet.dk/media/heqoribb/hvad-kan-jeg-selv-g%C3%B8re-kostbar-klode-%C3%B8kolariet.pdf
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2 - Sustainable 2.0, udgiver: Concito’s Klimaambassaden 
 
 

Fra Klimaambassadens hjemmeside om Sustainable 2.0: 

”Undervisningsmaterialerne er målrettet til grundskolens udskoling, de er løsningsorienterede og 

inddrager eleverne i aktivt selv at være med til at finde fremtidens løsninger. Med det store fokus 

på digitalisering i skolerne imødekommer den digitale platform denne efterspørgsel, da den 

udnytter iPad'ens og andre digitale enheders muligheder for interaktion og læring, såvel som at 

platformene er med til at understøtte elevernes digitale dannelse.” 

Læs evt. mere om materialerne via disse links: 

• https://concito.dk/klimaambassaden/undervisningsmaterialer/undervisningsmateriale-til- 

udskolingen 

• http://sustainable.dk/folkeskole/verdensmaal/ 
 

 

Materialet giver et godt indblik i problemstillingerne med et lidt bredere blik end Økolariet, da der 

her også er fokus på FN’s Verdensmål. Dog er Klimaambassadens materiale mindre omfangsrigt. 

Materialerne kan dog sagtens supplere hinanden, dog med visse gentagelser. 

I materialet indgår løbende gruppeøvelser, der fint kan anvendes i undervisningen. Derudover er 

det interaktivt, med både videoer og infographics. Materialet kan downloades som iBook til iPad 

og Mac, men også tilgås online via link. 

Nedenfor ses de mest relevante materialer i anbefalet rækkefølge. 
 

 
• Verdensmål Klima 2 – Verdens tilstand og verdensmålene 

Materialet giver et godt indblik i baggrunden for verdensmålene og hvorfor de er vigtige. Der 

gennemgås bl.a. hvad er bæredygtig udvikling, fødevarekrisen, manglen på ressourcer. På s. 5 kan 

ses en lille film omkring verdensmålene, der giver en rigtig god introduktion til eleverne. Kan også 

sagtens vises i forbindelse med materialet fra Økolariet. Derudover indeholder materialet en række 

gode øvelser. 

Link til materialet: http://sustainable.dk/folkeskole/verdensmaal/2-verdens-tilstand- 

verdensmaalene/ 
 

 

• Verdensmål Klima 4 – Fødevareudfordringen 

 
Materialet går i dybden med sammenhængen mellem fødevarer og klimaforandringer. Der 

gennemgås bl.a. fødevaremangel i det globale Syd, hvordan vores forbrug af fødevarer påvirker 

klimaet, hvad man selv kan gøre i sin hverdag. Også her er der øvelser. 

https://concito.dk/klimaambassaden/undervisningsmaterialer/undervisningsmateriale-til-udskolingen
https://concito.dk/klimaambassaden/undervisningsmaterialer/undervisningsmateriale-til-udskolingen
https://concito.dk/klimaambassaden/undervisningsmaterialer/undervisningsmateriale-til-udskolingen
http://sustainable.dk/folkeskole/verdensmaal/
http://sustainable.dk/folkeskole/verdensmaal/2-verdens-tilstand-verdensmaalene/
http://sustainable.dk/folkeskole/verdensmaal/2-verdens-tilstand-verdensmaalene/
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Link til materialet: http://sustainable.dk/folkeskole/verdensmaal/4-foedevareudfordringen/ 

 
 
 
 

3 - OPGAVER OM MAD OG KLIMA, udgiver: Klimaambassadørordningen, Hvidovre 

Kommune 
 

 

Med inspiration fra undervisningsmaterialerne, samt fra organisationen ”Stop spild af mad”, har vi 

udarbejdet en række opgaver, som eleverne kan arbejde med under forløbet. Det er ikke et krav for 

at deltage i Klimaudfordringen, men jo mere de har arbejdet med emnet, jo nemmere vil det være 

at løse udfordringen. 

Opgaverne kan fint suppleres med øvelserne fra Klimaambassadens undervisningsmateriale. 
 

 
Link til materialet: Tidligere undervisningsmateriale til Klimaudfordringen (hvidovre.dk) 

 
 
 
 
 

 

Andet materiale: 

Unge Stopper Madspild, udgiver: Concito’s Klimaambassaden 
 
 
 

Dette materiale fokuserer på madspild og består af flere moduler. Er som udgangspunkt mere 

krævende end de andre materialer. Brug evt. nogle af øvelserne som supplement til det andet 

materiale. 

 

 
Du kan læse mere og finde materialet her: http://sustainable.dk/folkeskole/madspild/ 

http://sustainable.dk/folkeskole/verdensmaal/4-foedevareudfordringen/
https://klima.hvidovre.dk/klimaudfordringen/generelt-om-klimaudfordringen/tidligere-undervisningsmateriale-til-klimaudfordringen/
http://sustainable.dk/folkeskole/madspild/

