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Hvad er hovedårsagen til klimaforandringerne?

______________________________________________________

______________________________________________________

Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden. Alle vores valg og 
indkøb i hverdagen påvirker klimaet, så det forandrer sig. 

Hvad er det vigtigste, du ikke kan undvære i din hverdag? 
(Nævn 5 ting)

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

Området med is

“Verden varmer op”
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Se filmen om drivhuseffekten og find akrylglassene på væggen. 
Nævn 4 drivhusgasser og skriv hvilke menneskelige aktiviteter, de kommer fra.
 
   Navn på drivhusgas:                       Udledes fra:  

1. __________________________ _______________________________ 

2. __________________________ _______________________________

3. __________________________ _______________________________

4. __________________________ _______________________________

Hvad ville der ske med livet på Jorden, hvis vi ingen drivhusgasser havde?

____________________________________________________________

Væg med drivhusgasser

Menneskelig aktivitet 
har øget mængden af 

drivhusgasser i atmosfæren. 
Den store mængde 
drivhusgasser gør,

 at temperaturen på 
Jorden stiger 

og stiger.
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Det store verdenskort

Udvælg 4 steder/områder på kortet. Skriv hvordan mennesker og 
dyr på disse steder bliver påvirket af klimaforandringerne.
  
1. Grønland: Isen smelter, havet stiger, lavtliggende boligområder   
                     oversvømmes. Isbjørnen får svært ved at finde mad.

2.  ____________________________________________________

     ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

     ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

    ____________________________________________________
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Koralrev og VR-film

Hvad sker der med koralrevene, når klimaet ændrer sig?

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

Find mindst 3 argumenter for, hvorfor det er vigtigt at passe godt på 
koralrevene.
Tip: Brug også væggen med verdenskortet!

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________
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EKSTREM VARME
10.000 flygter

10.000 flygter

Se dig omkring i området om tørke, 
hedebølger og naturbrande. 

Du er journalist og skal skrive 2 
artikler om emnet. 

Lav 2 avisoverskrifter
Beskriv kort artiklens indhold  

Tørkeområde

______________
______________
______________
______________
______________
____________
_______

______________
______________
______________
______________
______________
_________
_______
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Lykkehjulet og væg med vendeplader

Kom med 3 ideer til, hvad du og andre unge på din alder kan ændre i 
jeres hverdag, så I kan være med til at bremse klimaforandringerne?

Hvad gør vi nu:                                  Hvad kan vi gøre i stedet:

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________   

Hvis du blev statsminister og bestemte i et land, hvad ville så være 
vigtigst for dig? (sæt 1 eller flere krydser)

 At vores natur bliver fredet, og der bliver plads til flere vilde dyr.
     At vi køber færre varer og derved forurener mindre med CO2.     

At Danmark hjælper fattige lande med at mindske ulighed og fattigdom.
         
     At vi kan genbruge flere ting og stoppe med at producere nye varer.

“...vi er nødt til at 
forbruge mindre, ændre 
vores vaner og handle 
anderledes, hvis det 

ikke skal få store 
konsekvenser for 

natur og mennesker.”
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Faktaskærm 
Vejles klimaplan

Find Vejle Kommunes klimaplan på faktaskærmen.
Hvad er kommunens mål inden for disse hovedområder:

       ____________________________________________________ 
 
       
           ____________________________________________________

    
 ____________________________________________________

Vejle Kommune satser på klimavenlig og vedvarende energi fra:

1. ________________    2. ________________     3.________________

Test dig selv:
Hvilke klimavenlige og vedvarende energikilder kender du? (Sæt kryds)
 
Kernekraft   Biogas   Kul

Vand    Naturgas    Vind

Sol    Biomasse    Bølgeenergi

Jordvarme   Olie

Klimavenlig energi 
er CO2-neutral. 

Det vil sige, at der slet 
ikke udledes CO2, eller at 

der ikke udledes mere 
CO2, end der 

optages. Vedvarende energi 
stammer fra kilder, 

som er uudtømmelige 
og ikke risikerer at 

slippe op.
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Væggen “Fremtiden - hvad gør vi?

Hvad er målsætningen for 2050 ifølge Danmarks klimalov? 

______________________________________________________

Regeringen har lagt planer for at opfylde klimaloven.

Scan klodserne og find de 3 tiltag, du synes bedst om.  
Begrund dit svar.

1. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

8



Lineær økonomi

Producér    Brug    Smid ud 

Cirkulær økonomi

Producér
Brug

Ge
nanvendelse

Affaldsspil

Prøv affaldsspillet og kuglebanen i Genbrugsbyen.
Kom med mindst 3 eksempler på, hvad affald kan genanvendes til, 
hvis det sorteres rigtigt?

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

I Villa Genopfind er flere ting lavet med tanke på cirkulær økonomi.
Find 2 ting og beskriv, hvad de er lavet af.

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

Kuglebanen

“Affald er ikke 
bare skidt. 

Det er en ressource 
vi kan genbruge, 

hvis vi sorterer den 
rigtigt.”

Genbrugsbyen
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Væg med “Madens vej til maven”

Madens vej fra produktion til din mave kan være lang. 
Sæt ring om de steder i processen, hvor der udledes CO2. 

Kig bag lågerne. 
Hvad kan man gøre for at nedsætte affaldsmængden og 
udledningen af drivhusgasser?

______________________________________________________

______________________________________________________

KOSTbar KLODE
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“Tag temperaturen 
på din mad”

Scan maden

Gå til “Scan maden og se hvorfor 
den påvirker klimaet” 

Hvilken madvare har den største 
CO2-påvirkning?

____________________________

Hvilken madvare har den mindste 
CO2-påvirkning?

____________________________

Hvad spiste du til aftensmad i går?

____________________________

____________________________

Er det klimavenligt ? 

____________________________

Hvilke råvarer kunne du udskifte i 
din aftensmad og derved gøre den 
mere klimavenlig?

____________________________

____________________________

____________________________
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