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Klimakaravanen – på vej mod en bedre fremtid 
Lærervejledning 
 
Debathæfte 
Klimakaravanen – på vej mod en bedre fremtid? er et debathæfte til eleverne i 7. 
– 9. (10.) klassetrin, der skal sætte eleverne i stand til at forholde sig til de mange 
informationer og holdninger om energi og klima. 
 
Debathæftet fortæller slet ikke hele historien om energi og klima, men tager ud-
valgte perspektiver op for at sætte gang i debat og stillingtagen. Der er ikke tale 
om en egentlig lærebog, men om et oplæg til debat og yderligere undersøgelser. 
 
Hæftet supplerer de materialer, som allerede er tilgængelige for skolerne om 
energi, vejr og klima og klimaændringer. 
 
Klimaforandringer – måske den største miljøudfordring 
Klimafordringer regnes af de fleste forskere, politikere og miljøorganisationer som 
måske den største miljøudfordring Verden står over for. 
 
FN’s klimapanel – IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change -  har slået 
fast, at klimaforandringerne med stor sikkerhed kan relateres til menneskets ud-
ledning af CO2. 
 
Samtidig er spørgsmålet om klimaforandringer også kontroversielt. Dels er der 
flere meninger om, hvad der er årsagen til klimaforandringerne, og hvad de bety-
der for natur og mennesker, dels er det svært at spå om fremtiden. Hvad vil der 
ske med atmosfærens CO2-niveau i de næste årtier – og frem for alt, hvad bety-
der stigningerne i CO2niveauet for de komplicerede klimasystemer? 
 
Debathæftet er med til at give en baggrund til at forholde sig til mange af disse 
spørgsmål. 
 
Hvordan kan hæftet bruges? 
Hæftet har mange anvendelsesmuligheder. Dels kan det bruges i forbindelse 
med et besøg af Klimabussen. Dels kan det bruges i undervisningen i fagene 
biologi, geografi, fysik/kemi og samfundsfag i skolens 7. – 9. klasse – enten til 
undervisningen i de enkelte fag eller som en del af et tværgående emne i en 
tværsuge, emneuge, featureuge osv. 
 
Desuden kan hæftet bruges i forbindelse med eleverne projektopgave og danne 
oplæg til et arbejde, der dels er funderet fagligt i naturfagene og samfundsfag, 
dels giver eleverne store muligheder for at interviewe og debattere med mange 
mennesker i lokalsamfundet. 
 
Klimakaravanen og fagene 
Undervisning om klima relaterer sig i meget høj grad til naturfagene og til sam-
fundsfag i grundskolens overbygning. Her er nogle eksempler på relevante slut-
mål. Se i øvrigt Fælles mål. 
 
Biologi – eksempler på relevante slutmål 

 kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger 
til forskellige livsbetingelser 
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 kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og ener-
gistrømme 

 beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage per-
spektiver for bæredygtig udvikling 

 forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets 
sundhed og den omgivende natur 

 forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstil-
linger med biologisk indhold 

samt mål for Arbejdsmåder og tankegange 
 
Fysik/kemi - eksempler på relevante slutmål 

 kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen 
 kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling 
 gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og ener-

giforsyning 
 beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger 
 beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere 

produktionsprocessers belastning af miljøet 
 beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og sam-

fundet 
samt mål for Arbejdsmåder og tankegange 
 
Geografi – eksempler på relevante slutmål 

 give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sam-
menhænge 

 give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produkti-
on, ressourceforbrug, miljø og forurening 

 beskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på jorden 
 beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund 

og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne 
 beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund 
 vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af na-

turgrundlaget 
samt mål for Arbejdsmåder og tankegange 
 
Samfundsfag – eksempler på relevante slutmål 

 gøre rede for politiske beslutningsprocesser og interesserne bag dem 
 gøre rede for staten som rammesætter for borgere, kommuner og amter 
 forholde sig til den danske stats rolle i det internationale samfund 
 diskutere det enkelte menneskes rolle i grupper og fællesskaber 
 gøre rede for, hvordan værdier og normer dannes i et samspil mellem 

mennesker 
 kende til og forholde sig til globalisering 
 forholde sig til naturen som en æstetisk og økonomisk ressource 
 diskutere og reflektere over økologiske problemstillinger lokalt, nationalt 

og globalt 
 diskutere forestillingen om menneskets ret til naturen 

 
Evaluering 
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Der findes endnu ikke prøveoplæg, der relaterer sig direkte til klimaforandringer, 
men i De bedste øveoplæg. Inspiration til undervisning og afgangsprøve i biologi, 
fysik/kemi og geografi (Gyldendal 2005) findes oplæg om  

 Energi - fx solvarme, energiproduktion og kulstoffets kredsløb. 
 Huset - fx varmeisolering. 
 Vej og Klima - fx Drivhuseffekten. 

  
www.klimakaravanen.dk 
Projektets hjemmeside understøtter debathæftet på mange måder. Her finder du 
dels denne lærervejledning, men også ideer til undervisningsaktiviteter og under-
visningsforløb og henvisning til en lang række ressourcer  
 
Hjemmesiden vil blive udviklet i løbet af projektperioden. 
 
De enkelte afsnit 
Velkommen til velkommen til klimakaravanen 
Bemærk at hæftet er skrevet direkte til eleverne. Det er hæftets intention, at ele-
verne med støtte fra læreren er dem, der stiller spørgsmål, undersøger og finder 
svarene – i den grad, der er sådanne. Det er også vores ønske, at eleverne aktivt 
prøver at tage stilling og forbedre deres grundlag for at argumentere for deres 
holdninger. 
 
1. Seks grader - en verden til forskel 
Det er svært at forudsige, hvad der vil ske, hvis temperaturen på Jorden stiger et 
bestemt antal grader. Disse opslag tager udgangspunkt i den engelske journalist 
og forfatter Mark Lynas’ bog Six Degrees - Our Future on a Hotter Planet. Opsla-
get er hans bud på, hvad der kan ske på baggrund af en lang række videnskabe-
lige dokumenter.  
 
Budskabet er, at der sker forandringer i klimaet i takt med temperaturstigninger-
ne. Hvilke kan være svært at forudsige. Men vi har indflydelse på, hvor mange og 
hvor alvorlige disse ændringer vil være. 
 
2. Verdens vejr og klima 
Budskabet i dette opslag er først og fremmest, at mennesker overalt på Jorden 
har tilpasset sig det klima, de lever i. På dette opslag gives en lang række ek-
sempler. Ændringerne i klimaforholdene kan være ganske katastrofale for mange 
mennesker i Verden. 
 
Eleverne arbejder bl.a. med forskellen på vejr og klima, med plante- og klimabæl-
ter osv. Arbejdet i dette afsnit kan knyttes til arbejdet med vejr, klima og klimafor-
andringer i fx geografi. 
 
3. Klimaforandringer – fra kridttid til fremtid 
Hovedpointerne i dette afsnit er, 

 at klimaet i gennem Jordens historie altid har forandret sig, og at der er 
flere årsager til dette. Teksten kommer dog ikke særlig meget ind på de 
forskellige årsager 

 hvordan naturvidenskaben undersøger klimaforandringer i fortiden og i 
fremtiden 

 at der er væsentlige usikkerheder i forudsigelserne af klimaforandringer-
ne. 
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Desuden præsenteres dokumentation for temperaturafvigelser på Jorden 1880 – 
2000, indhold af CO2 og temperatur på Jorden de sidste 100 mio. år samt 3 ek-
sempler på ICCP´s forudsigelser. 
 
Perspektiver 

 Isbræen ved Ilulissat i Grønland 
 Nordboerne 
 Naturvidenskabelige undersøgelser 

 
4. Drivhuseffekten på godt og ondt 
Hovedpointerne i dette afsnit er, at CO2 og drivhuseffekten er forudsætning for 
livet her på Jorden. CO2 bruges af planterne til fotosyntesen, og drivhuseffekten 
er en forudsætning for at vi har relativt stabile temperatur og klimaforhold her på 
Jorden. 
 
Opslaget introducerer drivhuseffekten, drivhusgasserne og angiver nogle af de 
indviklede mekanismer, der påvirker atmosfæren. 
 
Afsnittet kan knyttes til elevernes arbejde med stoffernes kredsløb, fotosyntese 
m.m. 
 
5. Verdens energiforbrug 
I dette afsnit knyttes verdens energiforbrug til udledningen af CO2. Afsnittet giver 
eleverne en global tilgang til energiforbruget  

 Hvilke lande bruger meget energi? Hvilke lande lidt? Hvad er årsagerne? 
 Danmark er også et af de store energiforbrugende lande pr. indbygger. 
 Hvor kommer vores energi fra? Begreber om energikilder 
 Hvilke problemstillinger er der i forhold til at løse Verdens energiproble-

mer? 
 
Den giver også nogle grundlæggende begreber om energiforsyning. Afsnittet kan 
naturligt knyttes til undervisningen om energi- og energiproduktion i fysik/kemi-
undervisningen. 
 
6. Danmarks CO2-udledning 
Til forrige afsnit knytter sig afsnit 6 om Danmarks energiforbrug – her udtrykt som 
CO2-udledning.  
 
Hovedpointen i dette afsnit er at konkretisere det danske energiforbrug på for-
skellige sektorer, men også i forhold til, hvordan vi som enkeltmennesker bruger 
energi. 
 
Destte afsnit knytter lige som forrige sig til energi-undervisningen i fysik/kemi 
samt til biologi-undervisning fx om fotosyntesen. 
 
7. Hvor meget energi bruger du? 
Hovedpointen er, at der lige meget, hvad vi foretager os, så bruger vi energi, og 
at vores forbrug generelt også er knyttet til energiforbrug. Her eksemplificeret 
med et par cowboybukser. 
 
Et andet relevant begreb er ”globalt fodaftryk.” Spørgsmålet til diskussion er, om 
også teenagere tænker på vores forbrug af energi? 
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8. Hvilke løsninger skal vi vælge? 
Spørgsmålet er om vi overhovedet kan finde løsninger på energispørgsmålet 
både som enkeltpersoner, lokalsamfund, nation og i det internationale samfund. 
 
Opslagene giver nogle eksempler på specielt tekniske løsninger på energi-
problemet, men angiver samtidig, at alle løsninger både har fordele og ulemper, 
som vi er nødt til at forholde sig til.  
 
Det vil her være helt oplagt at udnytte de mange ekskursionsmuligheder. Se fx på 
www.skoleenergi.dk. 
 
9. Det kører for DTU Dynamo 
Artiklens hovedpointer er, at naturvidenskabelig viden sammen med engagement 
kan være med til at finde nye løsninger på vores energiforbrug. 
 
3836 km på en liter er samtidig med til at sætte energiforbruget til transport i per-
spektiv. 
 
10. Du kan også gøre en forskel 
Dette afsnit giver ideer til, hvordan vi kan undersøge vores eget energiforbrug 
samt til, hvordan vi kan nedsætte vores energiforbrug. Hovedpointen er, at vi alle 
kan gøre vores del – ”mange bække små…” 
 
På ”Teenagere og forbrug” findes en lang række gode ideer til undersøgelse af 
energiforbruget på teenageværelset og i hjemmet.  
 
Skolen kan også bruges som eksperimentarium. Her er to eksempler, del fra pro-
jektet ”Skoleduellen”, dels fra miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn 
Skole. Læs mere om de to projekter. Måske er det noget for jer at gå ind i dem. 
 
11. Med lov skal land bygges 
Hovedpointen er, at der er mange initiativer, vi er nødt til at være fælles om. Vi 
kan vælge forbud, påbud og afgifter. Alle løsninger har deres fordele og ulemper. 
Nogle løsninger rammer vores livsstil på et meget centralt område. Vil vi være 
med til at ændre vores livsstil? 
 
Dette afsnit knytter sig til i særlig grad til undervisningen i samfundsfag. 
 
12. Klimaet i din egen kommune 
Dette afsnit sætter klimadebatten på lokalsamfundets dagsorden. Hvordan for-
holder vi os sammen i kommunen til spørgsmålet om klimaforandringerne? Tager 
vi det alvorligt? Har vi gjort noget? Hvad kan vi gøre? 
 
Også dette afsnit knytter sig i særlig grad til undervisningen i geografi og sam-
fundsfag. 
 
13. Hele Verden må samarbejde 
Hovedpointen i dette afsnit er, at atmosfæren er fælles for alle mennesker på 
Jorden. Når vi skal vælge internationale løsninger, så er der mange ting, vi som 
nation kan gøre. Men vores adgang til og mulighed for at bruge energi er ikke 
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den sammen. De to interviews af unge fra Uganda og Cypern viser med tydelig 
de store forskelle i Verden. 
 
Når vi vælger løsninger, handler det også om global retfærdighed. 
 
Dette afsnit knytter sig til undervisningen i geografi og særlig samfundsfag. 
 
14. Tag på Klimatopmøde 
I 2009 er der internationalt klimatopmøde i København. Hovedpointen i dette op-
slag er at give eleverne et indblik i nogle af de spil, der foregår omkring et klima-
topmøde og hvilke meget forskellige interesser, der er i spil. At det fx ikke kun 
handler om klimaet, men også om økonomiske interesser, arbejdspladser osv. 
 
Rollespillet er konstrueret således, at det kan lade sig gøre at gennemføre på ca. 
2 timer. 
 
Dette afsnit knytter sig især til undervisningen i samfundsfag. 
 


