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Selv om klimaforandringerne kan virke både skræmmende og uoverskuelige, behøver vi ikke bare at
lade stå til. I denne plakatudstilling har vi samlet 20 forskellige eksempler på, hvad vi kan gøre for at
bekæmpe ændringerne i klimaet. Vi håber, at historierne vil inspirere jer til selv at gøre noget og
samtidig lære mere om klimaet.
Klimaforandringer er ikke noget, der først sker om mange

Det kan virke uoverskueligt at skulle kæmpe mod klima-

år – de er en realitet lige nu og her. Og meget peger på, at

forandringer. Men der sker hver dag fremskridt. Både

det er vores egen skyld, at de finder sted.

når det drejer sig om at skære ned i udslippet af klimagas
ser, og når mennesker skal tilpasse sig et forandret klima.

Menneskers udledning af klimagasser fra vores forbrug af

Det nytter noget at tænke nyt, at ændre den måde vi gør

fossile brændstoffer som kul, olie og gas, vores fældning af

tingene på.

skove og dyrkning af landbrugsjord, er ifølge langt de flest
eksperter med til at skabe eller forstærke den drivhus-

Vi har i denne plakatudstilling samlet 20 forskellige

effekt, der skaber højere temperaturer.

historier, der alle handler om, hvordan klima-forandringer
bekæmpesover hele verden. Historierne spænder vidt

Temperaturstigningerne har store konsekvenser. Vandet

– fra enkle løsninger, I selv kan være en del af, til nye høj-

stiger, isen på polerne og i bjergområderne smelter,

teknologiske opfindelser, der peger mod en grønnere og

ørkenen breder sig, og vejret bliver mere ekstremt.

mere bæredygtig fremtid. Der er løsninger i stor skala og i
lille skala.

FNs klimapanel, IPCC, har systematisk indsamlet forskning
om Jordens klima siden 1988, slår i den seneste rapport

Det er vores håb, at historierne vil inspirere jer til at ville

fast, at ingen på vores planet vil gå fri af følgerne af klima-

lære mere om klimaforandringer og om det, vi alle kan gøre

forandringerne.

for at tage hånd om fremtiden.

Men det er de mennesker, der allerede i dag er mest udsatte, de fattigste, dem med de dårligste jorde og et minimalt
sikkerhedsnet, der vil blive ramt hårdest.

www.styrpaaklimaet.dk

Dette undervisningsmateriale er udviklet af Andreas Bech, for Life Exhibitions 2014
Life Exhibitions arbejder med udstillinger, bogudgivelser, udsmykning og events.
Life Exhibitions har tidligere skabt succesudstillingerne ”Jorden set fra Himmelen”, klimaudstillingen ”100 Steder at
huske før de forsvinder”, naturprojektet ”Wild Wonders of Europe” og har i sommeren 2014 skabt projektet og udstillingen ”Københavnergrøn”, der omhandler 100 grønne rekreative steder i København og omegn.
Life Exhibitions har igennem de seneste 15 år arrangeret mere end 30 udstillinger i 25 byer i 11 lande i Europa.
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Baggrund for materialet
Dette materiale, tager udgangspunkt i tyve fotografier,
hvortil der er en tilhørende tekst. Fotografierne er trykt
som plakater, der enten kan hænges op i klassen eller et
sted på skolen, hvor flere elever vil komme forbi. Den
optimale placering, vil være hvor der er god afstand
mellem fotografierne.
Materialet er blevet udarbejdet ud fra praksiserfaringer
med elever i 7. og 8. Klasse, i faget geografi.

Til læreren
Målgruppe
Materialet er udviklet til elever i 7. til 9. klasse. Det er primært
tænkt til geografi, som i høj grad er et syntesefag, der danner
sammenhæng mellem naturfag og historie/samfundsfag.
Materialet kan dog let tilpasses til faget Natur og Teknologi
(1. – 6. klasse).
Varighed
Undervisningen kan vare fra minimum to lektioner til seks.
Den vil samtidig kunne bruges som afsæt til en rapport
eller projektopgave, hvilket forlænger varigheden.
Arbejdsspørgsmålene består af nogle forholdsvis enkle,
som de fleste elever vil kunne finde svar på i den tilhørende
historie og så af de mere komplekse, der kan gives et langt
og mere komplekst svar på. På den måde, vil alle elever
kunne gå til opgaven.
Fag
Materialet er velegnet til tværfaglig undervisning mellem
et eller flere af følgende fag: samfunds- fag, dansk, engelsk,
natur og teknik, geografi, fysik/kemi og matematik.
Fælles Mål
Materialet er udviklet med henblik på at bruge elevernes
naturlige nysgerrighed aktivt i undervisningen og lade den
være retningsbestemmende i høj grad. Undervisningen
er altså ikke tænkt som den traditionelle, hvor curriculum
(det, der skal læres) er afgjort på forhånd. Fotografiernes
æstetiske kvalitet indbyder til en dialog om billedet.
Alle kan sige noget om et billede, om ikke andet, kan man
beskrive hvad man ser og hvad man tror det er. På denne
måde, er billederne geografiske kilder, som den enkelte
elev vil udlede forskelligt indhold fra, i dialog med de andre
elever og den faciliterende lærer.
“Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af
geografiske kilder. Undervisningen skal udvikle elevernes

interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at
lære mere.” Formål for faget geografi, gældende skoleåret 14/15.
Da man I Københavns kommune, har besluttet at tage de
nye forenklede mål for skoleåret 15/16 i brug, er der i dette
materiale anvendt de fire temaer: Demografi og erhverv,
jordkloden og dens klima, globalisering, naturgrundlag
levevilkår.
Lærerens Rolle
I denne type undervisning, hvor der skal være plads til en
dialog om billederne, er det vigtigt at læreren bruger gode
autentiske spørgsmål, til dels at fremme nysgerrigheden
og dels at understøtte med faglige begreber.
Udstillingen
Når plakaterne er hængt på skolen, i klasselokalet eller et
tredje sted, vil forløbet kunne starte.

1.lektion
Læreren finder et lokale med et verdenskort (rullekort)
eller bedre, der bruges Google Earth på et IWB (interaktiv
tavle). Eleverne skal nu tale om hvad de ved om de
forskellige verdensdele. I denne fase, er der ikke fokus på
problemer og klima alene, men der er tale om en aktivering
af elevernes interesser. Det er ikke for at afgøre fagligt
niveau, men for at tydeliggøre elevernes medindflydelse
og dermed danne afsæt for den videre dialog. (15-30 min)
Bed nu eleverne om at tale sammen, to og to, om hvad
de tænker når de hører ordet klimaforandringer.
Efter 5-10 minutters diskussion, samles op på tavlen.
Gruppér, så relaterede ord skrives samme sted på tavlen.
2. lektion
Eleverne skal nu se fotografierne på egen hånd. De må
meget gerne gå rundt i grupper, men skal se alle fotografier.
Bed eleverne udvælge tre, som de finder særlig interessante.
Til disse fotografier, skal eleverne arbejde med spørgsmålene og selv finde på flere. Der bruges smartphones
eller bærbare til at søge informationer.
3.+4. Lektion
Eleverne fremlægger et af deres billeder, for resten af
klassen. Der tales om alle billederne og det er vigtigt, at der
er tid til alles tilføjelser og spørgsmål.
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Perth – bølgeenergi
· Hvordan laver man energi med bølger ?
· Hvad er det unikke ved bølgekraftmaskinen i Perth ?
· Undersøg hvilke bølgekraftteknologier der findes.
Læs evt. på: www.waveenergy.dk
· Undersøg vands kredsløb og hvorfor det er vigtigt
i forhold til bølgeenergi.
· Hvor mange mennesker har adgang til rent drikkevand
i verden ?
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Søren Rud/ Life Exhibitions

Samsø
· Hvordan er Samsø blevet co2-neutral ?
· Hvad er co2 kompensation ?
· Hvad er målet for Samsø i 2030 ?
· Find eksempler på hvad www.energiakademiet.dk
forsker i.
· Undersøg hvilke forskellige slags vindmøller der findes.
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Sollamper
· Hvor mange mennesker lever uden adgang til el ?
· Hvilke fordele er der ved at skifte petroleumslampen ud
med el ?
· Undersøg forbruget af el i et par lande. Du kan f.eks.
sammenligne et andet land med Danmark.
· Hvilke lande kunne have størst fordel af solcelle-lamper ?

Masdar City
· Hvilke energiformer findes i byen ?
· Undersøg, hvor mange af jordens befolkning der bor i byer ?
· Hvordan producerer man el i Danmark og andre lande ?
· Læs om den demografiske transitionsmodel og
stil spørgsmål til billedet.
· Hvor i verden er der urban vækst og i hvilke områder
giver det udfordringer ?
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Flydende haver
· Hvilke problemer løser de flydende haver ?
· Hvordan har nedbør ændret sig globalt ?
· Undersøg hvilke udfordringer vand giver – både når
der er for meget og for lidt.
· Undersøg hvordan man producerer fødevarer
i forskellige lande.

Stine Norden / Life Exhibitions

Maersk Triple E
· Hvad står de tre E’er for ?
· Hvad transporterer den globale skibstrafik ?
· Hvor er der mest transport af containere og hvorfor ?
· Undersøg hvordan skibe ophugges i Bangladesh.
· Hvor stor er en 20-fods container ?
· Hvor mange ______ (find selv på en ting) kan der være
i en container/på skibet ?
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Rose Callahan

Taghaver
· Hvilke fordele giver byhaver ?
· Undersøg om der er en byhave i nærheden af dig
og læs om den eller besøg den.
· Hvordan transporterer vi fødevarer rundt i verden ?
· Hvad gør en byhave for byens klima ?

Solar Impulse

Solcellefly
· Hvor langt fløj flyet Solar Impulse og på hvilken teknologi ?
· Undersøg planerne for flyet i fremtiden.
· Forestil dig, at du i fremtiden flyver med et solcelledrevet
fly. Hvordan ville det være ?
· Find eksempler på andre elektriske fly – med eller uden
passagerer.
· Hvor meget co2 udleder flytrafikken ?
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Flybrændstof
· Hvad flyver fly på normalt ?
· Hvorfor kan tang og alger være en løsning ?
· Undersøg flybranchens udledning af klimagasser.
· Hvilke tiltag gøres der politisk, for at mindske
udledning af klimagasser fra fly ?
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Drypvanding
· Hvad er drypvanding ?
· Hvordan kan ændringer i vandets kredsløb give
udfordringer for fødevareproduktion?
· Undersøg hvilke lande der har lidt nedbør,
men som producerer fødevarer til eksport.
Brug bla. hydrotermfigurer.
· Vand er en ressource og en handelsvare.
Hvad koster vand ?
· Regn ud, hvor meget vand der bruges i en almindelig
dansk husholdning.
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Seoul vandløb
· Hvorfor blev vandløbet dækket til og så åbnet op igen ?
· Hvilke fordele er der ved et vandløb igennem byen ?
· I København har man også lukket en å til – og den er
stadig lukket. Se på siden: www.ladegaardsaaen.dk og
undersøg hvilke udfordringer der er med at åbne åen.
· Hvad betyder en grøn park for biodiversiteten i byen ?

Søren Rud / Life Exhibitions

Mangrove
· Hvorfor bliver mangrove fældet ?
· Hvad er problemerne med det ?
· Undersøg og find nogle lande, som sikrer deres kyst
mod oversvømmelse. Hvordan gør de det ?
· Undersøg organisationen Cares arbejde i Vietnam.
· Hvorfor er Vietnam særlig udsat for oversvømmelse ?
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Søren Rud / Life Exhibitions

Maputo bordkomfurer
· Hvad er co2 neutralt brændsel ?
· Hvorfor laves maniokken om til bioethanol ?
· Hvilke fordele er der ved et komfur til bioethanol ?
· Hvilke problemer giver afskovning ?
· Hvilke fordele og ulemper har træ som brændsel ?
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Globale virksomheder
· Nestlé er verdens største producent af fødevarer.
Hvilke produkter kender du fra Nestlé ?
· Firmaer har en såkaldt CSR-politik, der fortæller noget om
hvad firmaet gør for miljø. Find en stor global virksomhed
og se nærmere på deres CSR.
· Hvad menes der med bæredygtighed i produktion af
fødevarer ?
· Undersøg hvilke mærkningsordninger der findes til
fødevarer.
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Søren Rud / Life Exhibitions

Nepals skove
· Hvorfor er skovene blevet fældet i Nepal ?
· Hvilke fordele giver det at lade ansvaret for skovene
være hos de lokale ?
· Undersøg hvordan Care har hjulpet i Nepal ?

Yusnizam Yusof

Vugge til vugge
· Hvad er vugge til vugge principperne ?
· Hvordan kan man lave produkter, så de bliver
”vugge til vugge” ?
· Undersøg om du kan købe et produkt, der er
”vugge til vugge” i Danmark ?
· Hvad vil ”vugge til vugge” betyde for jordens ressourcer ?
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Formula E
· Hvornår blev den første elbil produceret ?
· Hvad skal der til, for at elbiler bliver mere udbredte ?
· Hvilke udfordringer er der med ressourcerne til at
producere elbiler ?
· Undersøg hvor meget co2 elbiler udleder og sammenlign
med andre biler og transportformer?
· Hvilke problemer løser elbiler IKKE ?
· Formulér selv et eller flere spørgsmål til billedet.
Søren Rud/ Life Exhibitions

Madspild
· Hvad er madspild og hvorfor opstår det ?
· Hvor meget mad bliver smidt ud ?
· Undersøg hjemme, hvornår der bliver smidt mad ud
og hvor meget.
· Hvad kan man gøre for at der bliver smidt mindre mad ud ?
· Hvor mange penge bruger vi på mad i 2014 i forhold til
for 50 år siden, i 1964 ?
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Skraldebyen
· Hvorfor er indbyggerne i skraldebyen så gode til at
indsamle og genanvende skrald ?
· Hvad kan skraldet bruges til ?
· Hvad er godt og skidt ved denne måde at genbruge på ?
· Hvad bruger vi skrald til i Danmark ?
· Hvor meget skrald producerer vi i Danmark pr. indbygger
om året ?

Søren Rud/ Life Exhibitions

Mobiltelefoner i afrika
· Hvordan kan mobiltelefoner være en klimaløsning ?
· Hvad bruger afrikanerne mobiltelefonen til i hverdagen ?
· Hvordan bruger du din telefon ? Skriv en liste.
· Undersøg, hvor mange der har mobiltelefoner i din klasse.
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Arbejdsspørgsmål
til alle billeder/emner
· Hvilke problematikker arbejder organisationen Care
med at løse ?
· Find billeder, der har med Cares arbejde at gøre.
· Vælg et billede og forbered en præsentation, hvor du
inddrager andre billeder, evt. video.

Faglig fantasi

(evt. tværfaglig med dansk)
Efter eleverne har set og arbejdet med de 20 klimaløsninger,
skal de faglige begreber blandes med elevernes egen fantasi.
Individuelt eller i mindre grupper sættes eleverne til at
beskrive fremtiden. Eleverne skal inddrage klimaløsninger
og forestille sig en by i fremtiden.
Opgaven sættes i gang i klasselokalet. Denne genre kendes
under navnet Cli-Fi. Altså en Sci-fi tekst, hvor fokus i stedet
for videnskab alene, er klima. (Klimafiktion som genre.)
1. Bliv enige om årstal. F.eks. år 2050, da eleverne så vil være
godt voksne og have børn selv, på samme alder som dem
selv nu.
2. Diskutér om det skal være Danmark, et andet land eleverne
kender eller evt. et af stederne fra fotografierne.
3. Fokuspunkter, der skal med i besvarelsen:
· Boformer
· Mad
· Transportformer
· Energiformer
· Udfordringer i fremtiden
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Links til relevant viden
www.care.dk
humanitær organisation, med fokus på uland og klima
www.verdensbedstenyheder.dk
portal udgivet af Danida, med nyt fra ulande
www.u-web.dk
portal udgivet af Danida, til elever
www.geotema.dk
portal, med en række værktøjer til at finde
www.affald.dk
lær om forskellige typer affald og hvordan de bortskaffes
www.vuggetilvugge.dk
lær om det ultimative genbrug – hvor alt bliver taget
i brug igen
www.au.dk/luftkvalitet
side om luftkvalitet forskellige steder i Danmark
www.emu.dk
Danmarks læringsportal
www.verdensskove.org/forbrug-og-afskovning
viden om skove
www.energiakademiet.dk
om Samsø
http://subsite.kk.dk/sitecore/content/subsites/
genbrugsguld/subsitefrontpage.aspx
affald er guld, om affald og hvordan du sorterer affald

Care Danmark tilbyder skolerne at få besøg af en af den
humanitære organisations ”story tellere”, der kan fortælle om
de barske realiteter ude i verden, og hvad Care gør for hjælpe
fattige familier med at tilpasse sig klimaforandringerne.
Kontakt Care Danmark: Trésor Kankindi på tlf. 35200100 eller
på mail: tkankindi@care.dk

Undervisningsmateriale

Side 10

Ordliste med fagord
Biodiversiteten
At der findes mange forskellige arter i et område. Det kan
være træer, planter og dyr.
Byhave
Når der er en have i byen, hvor man kan dyrke grøntsager
og lignende. Det kan være på et tag eller imellem husene.
Bæredygtighed
At naturen ikke bliver slidt ned. At ressourcer bliver
genbrugt, så der er til fremtidige generationer.
Bølgeenergi
Elektricitet, produceret af bølger.
Bølgekraftteknologier
Forskellige typer teknologi, til at lave strøm med bølger.
Container
En beholder, der blev opfundet i 1950’erne og som kan
transporteres med skib, lastbil og tog.
CSR-politik
Corporate social responsibility. Kan oversættes til: et firmas
politik, ansvarlighed og bæredygtighed.
Demografiske transitionsmodel
Når et samfund går fra at være et landbrugssamfund og få
mange børn, til at være et industrisamfund og få færre børn.
Energiformer
Bredt ord, der dækker over de forskellige former der findes
for energi. Til at lave elektricitet, som brændstof og
opvarmning.
Flybranchen
Fly, både transport af varer og passagerer .
Genanvende
At bruge dele af noget/det hele igen.
Handelsvare
En vare, som handles og som firmaer eller stater tjener
penge på.
Husholdning
En bolig og dens beboere, betragtet som en økonomi.

Støttet af:
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING
– en del af LB Forsikring

Hydrotermfigurer
En figur, der viser et steds gennemsnitlige nedbør og
temperatur gennem et år. Giver et godt overblik over et
steds klima.
Klimagasser
Kaldes også drivhusgasser. Luftarter, der kan opsamle
varmestrålingen og dermed medvirke til at temperaturen
stiger.
Mærkningsordninger
Forskellige mærker, der viser at et produkt f.eks. ikke er
lavet med børnearbejde, at det er økologisk, at der er blevet
betalt en rimelig løn mv.
Nedbør
Fællesbetegnelse for regn, sne, slud, hagl, dug og rim.
Ophugning
Når en bil eller båd skal skrottes, skal den først hugges i
stykker og derefter kan dele af den måske genbruges.
Ressourcer
Råmateriale, der ikke er forarbejdet af mennesker. Vand og
luft regnes også med. Mange ressourcer er ikke fornybare
og vil derfor kunne slippe op, hvis man ikke udnytter dem
bæredygtigt.
Solcelledrevet
Når en bil eller et fly, får sin energi fra solceller, der
producerer elektricitet.
Transportformer
Bil, tog, fly, skib, cykle og flere andre.
Urban vækst
Når en by eller et byområde vokser, ved at der er tilflytning.
Vands kredsløb
Vands flytter sig rundt, fra det fordamper, bliver til regn,
bliver til vand (og måske is) og bliver udnyttet eller løber i
søer og havet igen.

