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Forslag til undervisning om klimaforandringer i forbindelse med besøg 

fra Nafsi 

 Kapitel: Fag: Antal lek-
tioner 

1 Introduktion til Nafsi 

 

Evt. klassens time 1-3 

2 Kenya 

 

Historie og dansk 2-8 

3 Verdensmålene 

 

Dansk og engelsk 

Også muligt for andre fag som fx idræt 

2 - 4 

4 Klimaforandringer Natur/teknik, dansk, historie og engelsk 6 - 10 

 

5 Klimastrejker Dansk og engelsk 1 - 6 

 

6 Vores forbrug Natur/teknik, dansk, engelsk, matematik 2 - 6 

 

7 Livet i slummen Dansk og engelsk 2 - 4 

 

8 Træplantning 

 

Natur/teknik og historie 2 - 4 

9 7 måder at blive bæredygtig 

på  

 

Dansk 

 

2 

    

 Større indslag 

 

Tværfaglige temadage  
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Om materialet: 

Materialet er udviklet, så det kan bruges i forbindelse med besøg af Global Kids-gruppen Nafsi 

Youngsters fra Kenya. (Se www.globalkids.dk). Men det kan sagtens bruges af klasser og skoler, 

der ikke får besøg af gruppen.  

Kapitlerne henviser til hjemmesiden Nafsi og Klimaforandringerne. 

Hjemmesiden er et undervisningsmateriale udviklet til eleverne. Materialet består af 9 kapitler, 

hvor nogle er større end andre. De indeholder læsemateriale, små film, billeder og links, så elever-

ne kan blive introduceret til de forskellige emner. Selvom emnet er udviklet til 6. klasser, er nogle 

af tematikkerne stadig komplekse og fyldt med ny viden, som der er rigtig god mulighed for at gå i 

dybden med gennem klasseundervisning. Derfor er det også op til den enkelte lærer at vurdere 

om kapitlerne evt. skal være lektier eller gennemgås sammen i klassen. Dertil giver denne lærevej-

ledning en guide over, hvordan det er muligt at arbejde videre med emnet gennem forskellige ak-

tiviteter og øvelser i klasseundervisningen.  

Udover klasseundervisningen giver denne lærervejledning forslag til større aktiviteter, som kan 

formes til en temadag. Her vil aktiviteten enten kunne tage en eller flere dage, afhængigt af hvor 

meget tid der kan afsættes.  

Kapitlerne kan gennemgås i den rækkefølge den enkelte skole/lærer finder bedst. Det er dog godt 

at koordinere det en smule, da nogle af emnerne hænger sammen. F.eks. kan man starte med ka-

pitel 1 som kan efterfølges af kap 2 og 7. Men det er også muligt at starte med kap 3 og 4.  

Find materialer: 

Mange af de mulige emneområder indgår som en naturlig del af folkeskolens undervisningsplan. 

Der kan findes mange gode undervisningsmaterialer på EMU og lignende portaler. Dog er der gen-

nem dette forløb en mulighed for at koble nogle af disse emneområder sammen med klimaforan-

dringer.  
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Kapitel 1: Introduktion til Nafsi 

Klassens time 

Det anbefales at dette kapitel gennemgås af f.eks. klasselæren eller en af en anden lærer, der har 

klassen meget. Dette introduktions-kapitel danner rammen for besøget fra Nafsi og undervisnings-

forløbet om klimaforandringer. I Nafsi og Klimaforandringerne kan eleverne læse en smule om 

Nafsi.  

Efter hele forløbet skulle eleverne gerne have opnået en større faglig viden om klimaforandringer 

og livsvilkårene for børn og unge i Kenya. Dertil giver forløbet en mulighed for at børnene kan be-

gynde at reflektere over, hvordan vores liv i Danmark er forbundet med de unges liv i Kenya, samt 

hvordan vores levevilkår i Danmark kan have konsekvenser for mennesker globalt.  

Tid: 1-2 lektioner 

Tilrettelæggelse: I introduktionsforløbet vil det være en god ide at snakke om elevernes forvent-

ninger til besøget. Er der noget særligt, de glæder sig til eller måske er nervøse for? Få en snak i 

klassen om det. Vend tilbage til denne samtale når forløbet er slut. Hvad har eleverne lært og fået 

ud af forløbet og besøget fra Nafsi. Var der noget, der overraskede dem og inspirerede dem? 

På hjemmesiden globalkids.dk er det muligt at læse mere om Nafsi og samarbejdet med Spor Me-

dia.  

Forslag til aktivitet: Prøv om i sammen kan lære basalt swahili som at sige hej og tak. Så er i klar til 

at tage imod Nafsi, når de kommer på besøg. 
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Kapitel 2: Kenya 

Dansk og historie 

Dette kapitel giver eleverne en introduktion til Kenya. Her er der mange måder at arbejde videre 

med emnet på. Til at starte med gennemgås nogle aktiviteter, der kan bruges i begge fag. Til slut 

gives der eksempler på emneområder, der kan arbejdes videre med i fagene dansk og historie.  

Tid: 1-3 lektioner for introduktionen. 1-5 lektioner hvis man vil arbejde videre med mulige emne-

områder. 

Introduktion til Kenya 

Tilrettelæggelse: Kapitlet giver mulighed for klasseundervisning og/eller gruppearbejde om Kenya. 

Nedenunder listes forskellige forslag til hvordan dette kan gøres. 

- Læreren kan evt. vælge at gennemgå fakta om Kenya. Her kan der være en aktivitet hvor 

man skal finde Kenya på kortet. Dertil kan man høre eleverne, om nogle af dem har været i 

Kenya, og hvad de ved om landet.  

o Få inspiration her: http://www.saadanborjeg.dk/landeprofiler/kenya.aspx  

- Man kan dele eleverne op i mindre grupper, som skal undersøge forskellige emner og præ-

sentere dem for hinanden. Det kan f.eks. være emner som: befolkning, sprog, arbejde, sko-

le, religion, geografi, dyr.  

- Der kan evt. laves en quiz om Kenya. Link kan findes på Sådanbor jeg.  

Læringsmål: 

- Eleven får en viden om Kenya. 

- Eleven lærer at søge efter litteratur på nettet. 

 

Mulige emneområder 

Dansk 

I dansk er det muligt der kan indgå et forløb om Karen Blixen. Hun er en del af folkeskolens kanon i 

dansk og har boet meget af sit liv i Kenya.  

Læringsmål: 

- Eleven bliver introduceret til Karen Blixen 

- Eleven udvikler læsestrategier og et ordforråd 

- Eleven bliver introduceret til, hvordan Kenya bliver fremstillet i et historisk perspektiv 

- Eleven bliver introduceret til etnocentriske forestillinger om ”os og dem” 
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Historie 

I historie er der muligt at lave et forløb om kolonitiden. Her kan der snakkes om Englands kolonise-

ring af Kenya, men også Danmarks rolle i koloniseringen. I historie er det også muligt at inkludere 

Karen Blixen. Se evt. filmen (eller uddrag af) Min afrikanske farm. Filmen giver et indblik i samti-

den.  

Læringsmål: 

- Eleven bliver introduceret til kolonitiden.  

- Eleven lærer om Danmarks rolle uden for landets grænser gennem historien.  

- Eleven bliver introduceret til, hvordan Kenya bliver fremstillet i et historisk perspektiv. 
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Kapitel 3: Verdensmålene 

Dansk og/eller engelsk 

Tid: 2-4 lektioner 

I dette kapitel lærer eleverne om verdensmålene. Selvom fokus i dette forløb er på Verdensmål # 

13 om Klimaindsats og Verdensmål # 12 om Ansvarligt forbrug og produktion, kan der sagtens lave 

et mere generelt undervisningsforløb om verdensmålene.  

Til at starte med kan i høre om eleverne allerede kender til verdensmålene. Hvis ja, hvad kan de så 

fortælle? Derefter kan I i undervisningen gennemgå kapitlet i Nafsi og Klimaforandringerne. Det er 

godt at se filmene sammen i klassen og snakke om dem. Især den på engelsk, kan være lidt van-

skelig at forstå. 

På hjemmesiden www.verdenstimen.dk kan du finde inspiration til forskellige undervisningsforløb, 

aktiviteter og lege om verdensmålene.  

For aktiviteter og lege kan i finde inspiration her: https://ggimpactgames.com Disse aktiviteter kan 

også bruges til idrætsundervisning.   

Læringsmål: 

- Eleven bliver introduceret til verdensmålene.  

- Eleven lærer om internationalt samarbejde. 

- Eleven bliver i stand til at reflektere over globale problemstillinger.  
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Kapitel 4: Klimaforandringer 

I dette kapitel lærer eleverne om klimaforandringer. Der er en masse måder at gribe dette kapitel 

an på i de forskellige fag. Det er op til de enkelte lærere at bestemme hvor meget, de vil gå i dyb-

den med emnerne. Derfor er der heller ikke givet noget tidsestimat. Nedenunder er der forslag til 

mulige emneområder i de forskellige fag.  

Natur/teknik 

Der findes gennemgange af de forskellige emneområder på EMU.  

- Drivhuseffekten: I natur/teknik er det oplagt at snakke om drivhuseffekten, som er en del 

af undervisningen for mellemtrinnet. Der kan desuden laves forskellige forsøg og opgaver i 

faget. 

- Fossile brændstoffer: I Nafsi og Klimaforandringerne er der en video, der viser, hvordan 

olie er blevet til. Forbind gerne dette med udledningen af drivhusgasser og menneskeskab-

te klimaforandringer.  

- Vedvarende energi: Gennemgå sammen med eleverne forskellige former for vedvarende 

energi. Brug evt. vindmøller som eksempel, da der er så stort fokus på det i Danmark. Hvis i 

har tid, kan klassen bygge deres egen lille vindmølle.   

Læringsmål: 

- Eleven lærer om klimaforandringer.  

- Eleven ved, hvad forskellen er på naturlig drivhuseffekt og menneskeskabt drivhuseffekt. 

- Eleven kan ud fra en model forklare, hvad den menneskabte drivhuseffekt er. 

- Eleven kan redegøre for forskellige energikilder.  

- Eleven kan forklare, hvorfor det er en fordel at anvende vedvarende energi. 

Dansk 

I danskfaget kan I gå i dybden med afsnittet Uretfærdig fordeling af klimaforandringer. Klassen kan 

sammen læse kapitel 1 i bogen Klimaudfordringen og det globale syd. Den er gratis tilgængelig 

gennem CONCITO. Drivhuseffekten gennemgås i natur/teknik, så I kan evt. springe disse sider 

over. På siderne er der også øvelser.  

Læringsmål: 

- Eleven udvikler læsestrategier og ordforråd.  

- Eleven bliver i stand til at reflektere over global uretfærdighed.  

- Eleven bliver i stand til at reflektere over, hvordan egne handlinger kan påvirke leveforhold 

for andre.  

- Eleven lærer, hvad det vil sige at være sårbar overfor klimaforandringer pga. fattigdom.  

- Eleven bliver introduceret til begreberne klimakonflikter og klimaflygtninge.  
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Historie 

I historie kan klassen gennemgå Industrialiseringen. Begyndelsen på menneskeskabte klimaforan-

dringer dateres tilbage til denne periode, og eleverne kan se en direkte sammenhæng mellem ud-

viklingen af industrisamfundet, teknologi og forbrug og udledningen af drivhusgasser. Industriali-

seringen kan også forbindes med afsnittet Uretfærdig fordeling af klimaforandringer. I internatio-

nale klimaaftaler anerkender det globale samfund at de industrialiserede lande har et stort ansvar 

grundet deres historiske udledning af CO2. I klassen kan i evt. diskutere dette aspekt. 

Læringsmål: 

- Eleven lærer om industrialiseringen.  

- Eleven bliver i stand til at reflektere over, hvordan vores historiske samfundsforbrug har 

betydning for vores samfund nu.  

- Eleven bliver i stand til at reflektere over global uretfærdighed.  

- Eleven bliver i stand til at reflektere over, hvordan egne handlinger kan påvirke leveforhold 

for andre.  

- Eleven udvikler redskaber til brug i en faglig diskussion.  

 

Engelsk 

I foråret 2019 fik Spor Media besøg af Joel Kirambo fra Nafsi. Vi interviewede ham om klimaforan-

dringer i Kenya. På side 2-4 i engelsk-hæftet kan I læse, hvad Joel har sagt om klimaforandringer i 

Kenya. Selvom der er gloser bagerst i hæftet, er teksten om klimaforandringer ret svær. Tag en 

snak om teksten bagefter. Der kan spørges ind til følgende i klassen: 

- Hvad tænker I om teksten? 

- Hvordan er klimaforandringer i Kenya forskellige fra dem i Danmark? 

- Hvilke konsekvenser oplever de i Kenya? 

Derudover er det muligt at se filmen Before the Flood af Leonardo DiCaprio.  

Læringsmål: 

- Eleven udvikler læsestrategier og ordforråd.  

- Eleven lærer om klimaforandringer i Kenya. 

- Eleven lærer om nogle af klimaforandringernes konsekvenser. 
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Kapitel 5: Klimastrejker 

Dansk og/eller engelsk 

Dette kapitel skal komme, efter eleverne er blevet introduceret til klimaforandringer. 

Tid: 1 lektion til introduktionen – 1 – 5 lektioner til evt. aktivitet. 

Introduktion: 

Tilrettelæggelse: Klassen gennemgår sammen kapitlet i Nafsi og Klimaforandringerne og snakker 

derefter sammen i klassen. Snak gerne med eleverne om skolestrejker for klimaet og hør, om de 

evt. selv har deltaget. Hvad synes de om Greta Thunberg og hendes aktiviteter? 

I engelskundervisningen kan I sammen se Greta Thunbergs tale. Der er en del svære ord, så det er 

godt at tage nogle pauser undervejs.  

Læringsmål: 

- Eleven lærer om civilsamfundets rolle (især de unges) i klimaarbejdet. 

- Eleven får en indsigt i, hvordan man som borger og civilsamfund kan få indflydelse i et de-

mokratisk samfund.  

 

Anden aktivitet: (Kan gøres på enten dansk eller engelsk) 

Aktivitet 1: Eleverne kan i mindre grupper skrive en tale om, hvordan de oplever klimaforandrin-

ger, og hvad de mener, man kan gøre. I kan selv vælge, hvem I vil adressere talen til. Det kan fx 

være statsministeren, borgmesteren eller skoleinspektøren. Modtageren kan afgrænse aktionsmu-

lighederne. Hvis det fx er til borgmesteren eller skoleinspektøren, kan forslagene handle om, hvad 

byen eller skolen kan/skal gøre i forhold til klimaforandringer. Eleverne skal så fremlægge talerne i 

klassen. Måske en medarbejder fra kommunen eller skoleinspektøren har lyst til at komme og hø-

re talerne.  

Aktivitet 2: Eleverne kan med smartphones optage interviews med forskellige personer om klima-

forandringer. I klassen kan I sammen udvikle et interviewskema. Så kan eleverne interviewe deres 

venner, forældre, bedsteforældre og andre. Hvis I har adgang til et multimedielokale, kan I klippe 

alle disse små interviews sammen til en lille film, som kan vises på skolen. 

Læringsmål: 

- Eleven udvikler skrive- og formidlingsstrategier. 

- Eleven lærer at indsamle empiri og formidle det.  

- Eleven lærer interview-teknik. 
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Kapitel 6: Vores forbrug 

Fag: Natur/teknik, dansk eller engelsk, og matematik 

I dette kapitel lærer eleverne konsekvenserne af vores forbrug. Der er en masse måder at gribe 

dette kapitel an på i de forskellige fag. Ligeledes kan denne problematik også belyses fra flere for-

skellige fag. Det er op til de enkelte lærere at bestemme, hvor meget de vil gå i dybden med em-

nerne. Derfor er der heller ikke givet noget tidsestimat. Nedenunder er der forslag til mulige em-

neområder i de forskellige fag.  

Natur/teknik 

Kapitlet om vores forbrug ligger i naturlig forlængelse af kapitlet om klimaforandringer. I klimafor-

andringer lærte eleven, hvordan vores samfund siden industrialiseringen har udledt mere CO2. I 

dette kapitel kan I derfor dykke længere ned i vores forbrug. I kan fx sammen beregne jeres økolo-

giske fodaftryk i klassen.  

Det er oplagt at snakke om, hvor lang tid det tager at nedbryde forskellige materialer. Utrolig me-

get affald ender i naturen, så et muligt emneområde kunne være affaldssortering og genbrug. Det 

lægger op ti diskussion om, hvor længe man bruger forskellige genstande. Fx mobiltelefoner: skal 

man nødvendigvis altid have det nyeste af det nyeste, eller kan man bruge tingene lidt længere.  

Hvis det ikke er for avanceret, kan eleverne blive introduceret til konceptet omkring cirkulær øko-

nomi. Der behøves ikke at blive gået i detaljer med selve økonomidelen, men mere ideen bag. Ele-

verne kan snakke om, hvor meget der kan genanvendes ved enten at blive brugt igen eller blive til 

noget nyt.  

Forslag til aktivitet 

I Kenya er børn og unge rigtig gode til at lave legetøj og andet ud af affald. På Netflix ligger filmen 

Drengen der tæmmede vinden. Filmen foregår i Malawi under en hungersnød. Mange sulter, da 

der ikke kommer regn til markerne, så høsten fejler. Filmen handler om en dreng, der bygger en 

vindmølle ud af affald og dermed kan bruge vindenergi til at lave en vandpumpe, så der kommer 

vand til markerne. Filmen er baseret på en sand historie. Hvis eleverne har adgang til Netflix der-

hjemme, kan man anbefale dem at se den derhjemme, og de elever der ikke har, kan måske se 

den sammen med en kammerat. Derefter kan I gå på opdagelse på skolen og samle affald. Prøv at 

se hvad i kan bygge ud af affaldet.  

Læringsmål: 

- Eleven bliver introduceret til genbrug.  

- Eleven lærer om nedbrydelighed og naturmæssige konsekvenser af deres forbrug.  

- Eleven kan komme med forslag til egne handlemuligheder i forhold til at begrænse eget 

forbrug.  
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Matematik 

I forlængelse af det, der nævnes under natur/teknik-faget, kan klassen i matematik lave forskellige 

regnestykker over deres forbrug. I pakken medfølger der et eksempel på, hvor meget CO2 man 

kan spare ved at cykle i skole. Det kan omregnes til, hvor mange timers fjernsyn man kan se. Der 

kan laves andre eksempler og regnestykker såsom: flyudledning, transport af mad, køb af tøj, 

computer-forbrug osv.  

Læringsmål: 

- Eleven kan komme med forslag til egne handlemuligheder i forhold til at nedsætte deres 

CO2 udledning.   

- Eleven udvikler matematiske færdigheder.  

- Eleven bliver mere opmærksom på egne forbrugsvaner. 

 

Dansk og/eller engelsk 

I dansk kan I tage udgangspunkt i Nafsi og Klimaforandringerne. Materialet lægger op til en samta-

le i klassen omkring vores forbrug. Der er nogle billeder af, hvordan dyr i havet bliver påvirket af 

primært plastik. Læreren kan stille nogle fælles spørgsmål, som eleverne skal summe over i mindre 

grupper.  

- Med udgangspunkt i Nafsi og Klimaforandringerne kan I snakke om. hvilke tanker og reak-

tioner billederne vækker.  

- Kan eleverne nævne nogle eksempler på plastik, der kun bliver brugt få gange, før det bli-

ver smidt ud? 

- Til slut kan man snakke om, hvordan man kan mindske ens forbrug og affald. Har eleverne 

nogle konkrete forslag? Måske kan elevernes ideer bruges i klassen eller på skolen.  

 

Læringsmål: 

- Eleven lærer om naturmæssige konsekvenser af deres forbrug.  

- Eleven kan komme med forslag til egne handlemuligheder i forhold til at begrænse sit for-

brug.  
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Kapitel 7: Livet i slummen 

Dansk 

I danskfaget er det muligt at se forskellige film om emnet. Den foreslåede film er en dansk-

produceret film til børn, og den foregår i Kenya. Dog kan man finde mange forskellige film fra 

slumområder verden over. Alternativt kan I spille et computerspil. Begge forslag giver en visuel 

indsigt i livet i slummen, hvor det kan være godt at få sat nogle billeder på.  

Film om emnet: 

I dansk kan i sammen se filmen Kidnappet, som foregår i et slumkvarter i Nairobi. Se mere på Film 

Centralen her: https://filmcentralen.dk/grundskolen/print/2119 

Filmen er lavet til børn fra 11 år og op, og introducerer børn til livet i et fattigt slumområde.  

Spil om emnet: 

Spillet The Slum Challenge er et dansk-udviklet interaktivt dokumentarprojekt, dog til ældre børn. I 

spillet følger man en dreng i Filippinernes hovedstad Manila. Der en masse muligheder for at klik-

ke og lære mere undervejs. Dertil kan eleven i spillet selv træffe valg på vegne af den filippinske 

dreng. http://www.slumchallenge.dk  

Læringsmål: 

- Eleven lærer om livet i Nairobi. 

- Eleven lærer om fattigdom og det at bo i uformelle boligområder.  

Engelsk 

I foråret 2019 fik Spor Media besøg af Joel Kirambo fra Nafsi. Vi interviewede ham om livet i 

slummen  i Kenya. Teksterne er nemmere end den om klimaforandringer, men er stadig i den svæ-

re ende. Efter i har læst teksterne, giver det mulighed for at snakke om nogle af de tydelige for-

skelle der er på børns liv i Kenya og Danmark.  Læs interview med Joel Kirambo. 

- Hvilke forskelle bemærkede eleverne? 

- Hvordan ville de have det med at skulle arbejde fra de var 6 år gamle? 

- Hvordan ville de have det med at skulle bruge skoleuniform? 

- Ville de kunne klare en ligeså lang dag uden frokost? 

Læringsmål: 

- Eleven udvikler læsestrategier og ordforråd.  

- Eleven lærer om livet i Nairobi. 

- Eleven lærer om fattigdom og det at bo i uformelle boligområder.  
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Kapitel 8: Træplantning 

I dette kapitel lærer eleverne om, hvordan træer kan bruges til at bremse klimaforandringer.  

Natur/teknik 

I natur/teknik kan I gennemgå fotosyntesen og evt. lave forsøg.  

Evt. kan I i klassen snakke om muligheder for klimatilpasning  - såsom konstruktion af diger.  

Læringsmål: 

- Eleven lærer om fotosyntesen.  

- Eleven lærer om træernes optagelse af CO2. 

 

Historie 

I Nafsi og Klimaforandringerne bliver der kort opridset en historisk gennemgang af, hvordan træ er 

blevet brugt i Danmark. Dette giver mulighed for at fordybe sig i dette aspekt. Til slut kan man 

snakke om, hvilken anvendelse træ har i dag.  

Læringsmål: 

- Eleven får en historisk gennemgang af træers betydning.  

- Eleven bliver introduceret til politisk regulering af naturen.  
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Kapitel 9: 7 måder at blive bæredygtig på 

Fag: Dansk 

Tid: 2 lektioner 

Dansk 

I dansktimen kan klassen sammen gennemgå de 7 måder at blive mere bæredygtig på sidst i Nafsi 

og Klimaforandringerne. Hør eleverne, hvad de synes om de forskellige tiltag. Eleverne kan evt. 

snakke sammen i mindre grupper før I samler op i hele klassen. 

- Er der nogle af forslagene, de nemt ville kunne leve efter i deres hverdag, og er der andre, 

de ikke oplever som realistiske? 

o  Hvorfor er nogle forslag nemmere end andre? 

- Har de andre forslag til, hvordan de kan blive mere bæredygtige? 

- Tror de, at de kan få deres familier med på nogle af målene? 

Læringsmål: 

- Eleven kan reflektere over og komme med forslag til egne handlemuligheder i forhold til at 

nedsætte deres CO2-udledning.   

- Eleven bliver mere opmærksom på sine forbrugsvaner. 
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Temadage 

Nedenunder er der forslag til forskellige aktiviteter, der tager enten en halv, hel eller flere dage 

afhængigt af hvor længe I på skolen vil arbejde med det.  

Plant et træ 

Klassen eller skolen kan sammen plante træer. Måske i kan få lov til at gøre det rundt omkring i 

kommunen. 

Lav et klimavenligt måltid 

I madkundskab kan i lave et klimavenligt måltid fyldt med grøntsager. Det kan f.eks. være en 

grøntsags-lasagne, pasta med tomatsovs, eller chili sin carne. Prøv at snak med eleverne om, 

hvordan det smager, og om der behøver at være kød til dette måltid. 

Besøg en genbrugsstation 

Spørg jeres lokale genbrugsstation om klassen kan få en rundvisning og lære mere om genbrug og 

sortering.  

Walkathon 

Hvert år arrangerer ECCO i samarbejde med SOS børnebyerne en walkathon. I år 2019 gås der for 

børnene i Nairobis slum. Hvis jeres skole er tæt på en af byerne kan i tilmelde jer. Læs mere her: 

https://www.sosbornebyerne.dk/ecco-walkathon-2019-gaa-for-boernene-i-nairobis-slum/  

Få besøg 

I kan få besøg af oplægsholdere der arbejder med bæredygtige problemstillinger i lokalområdet. 

Det kan være en fra kommunen, en elektriker, en landmand eller i en virksomhed. Der er mange 

forskellige muligheder.  

Inspiration til større bæredygtighedsprojekt 

Projekt Edison:  

Hvert år afholdes Projekt Edison: https://edison.ffe-ye.dk  

I år 2018 var temaet den grønne omstilling. Der er en masse materialer at hente her, omkring in-

novative processer, der giver eleverne en masse kreative kompetencer. I kan prøve at lave jeres 

eget forløb med udgangspunkt i Projekt Edisons materialer.  

Gøre skolen eller kommunen mere grøn:  

I mindre grupper kan klassen eller hele skolen udvikle en ide til at gøre skolen, kommunen eller 

noget helt andet mere bæredygtig. Det kan være et affaldssorteringssystem på skolen, gøre et 

område i kommunen mere grønt, fremme biodiversitet, plante træer osv. Kun fantasien sætter 

grænser, og børnene har ofte nogle rigtige gode ideer og andre indfaldsvinkler end de voksne. I 
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kan selv vælge, hvor meget tid og ressourcer i vil bruge på dette projekt. Det anbefales dog at ele-

verne får god tid til projektet enten gennem en temauge eller et forløb i forskellige timer. Fx kan 

man starte med en dag til idegenerering i klassen/skolen. Derefter kan der inddeles i grupper. En-

ten kan læreren gøre det, eller eleverne kan selv finde sammen i grupper ud fra deres ideer. Re-

sten af dagen kan gå med research til projektet. Dag 2-4 kan de udforme ideen og forberede en 

præsentation. Dag 5 kan de så fremlægge deres ideer/projekter. Hvis projekterne dækker områder 

uden for skolen, kan man evt. invitere en repræsentant fra kommunen.  

Grøn Generation 

Grøn Generation fandt sted i 10 forskellige danske kommuner i 2014 – 2016 og fokuserede på at 

fremme viden om FNs verdensmål og bæredygtighed. Det er der kommet en masse gode resulta-

ter ud af. Se inspiration fra de deltagende kommuner her: 

https://astra.dk/sites/default/files/Uddannelse%20fremmer%20bæredygtig%20udvikling%2031_0

3_2017.pdf  


