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undervisningen

Indhold

Tøj og Sko

Overordnede forhold og overvejelser
Undersøg sammen med eleverne hvad tøj og sko egentlig er lavet af? Hvilke materialer er der for eksempel i det tøj de har på, den
dag i har om ansvarligt forbrug og produktion? Hvilke materialer er mest bæredygtige, bedst for kloden? Undersøg her for
eksempel hvor og hvordan tøj og sko er produceret, da bæredygtighed for eksempel kan afhænge af hvor lang transport der har
været tale om før eleverne fik det, og da noget tøj for ekesmepel fra Asien består af meget lidt bæredygtigt materiale? Undersøg
også gerne hvilke forhold tøj kan være produceret under, hvor selve produktionen kan være meget lidt bæredygtig. Find for
eksempel relevant info på https://videnskab.dk/teknologi-innovation/kend-dit-garderobeskab-ved-du-hvad-dit-toej-er-lavet-af og
på https://videnskab.dk/kultur-samfund/modeindustrien-er-en-kaempe-miljoesynder

Elevernes mulighed for ændring af vaner
Undersøg sammen med eleverne om de egentlig har behov for at købe så meget nyt tøj som de gør, Hvor ofte bruger de det de
køber? Kunne de finde noget der var ligeså godt i en genbrugsbutik? Kunne de nogen gange byte med en ven/veninde? Prøv at
hør deres argumenter for at købe meget nyt, hvad er det det giver, er det for ikke at være smart nok I
klassekammeraternes/vennernes øjne? Kunne det være sejt at gå forrest I forhold til at være bæredygtig tøjforbruger, evt som en
klasse samlet set? Find relevant information på https://faktalink.dk/tøj-og-bæredygtighed

Hvis vi her I Danmark for alvor skal ændre vaner I
forhold til at være storbrugere af tøj og sko – ændre
den køb og smid væk kultur der er for meget af – hvad
skal der så være mere af og mindre af i vores
land/samfund.
Find tre ting der skal være mindre af i samfundet og tre
ting der skal være mere af I små grupper på cirka 4
personer? Er det regeringen, virksomheder,
organisationer, uddannelser, kommuner eller andre
steder eleverne peger på? Vend på plenum.

Prøv at få eleverne, i små grupper, til at undersøge
vejen fra tøjet begynder at blive produceret til det er
færdigt, hereafter til det kommer ud I butikker, og på
nettet. Og få dem også til at se på tøjets vej efter det
ikke bruges mere, hvor kan det ende henne.

De kan vende I grupper hvilke dele af vejen der skader
miljøet mest, hvordan, og I kan vende deres tanker på
plenum til slut.

Hvilke mål og delmål til verdensmål 12 kan eleverne
være med til at nå, hvis de ændrer tøjvaner i en bedre
retning (se mere om verdensmålene og deres delmål på
blandt andet www.verdensbedstenyheder.dk).
Hvilke andre verdensmål og delmål påvirkes af positive
forandringer I forhold til mål 12? Hvordan? Og hvilke
af de andre verdensmål er i det hele taget forbundet
med/påvirker mål 12? Hvordan? Lav grupper på 4-5 og
vend i plenum.
Verdensmålsøvelsen kan med fordel bruges efter
fordybelse i flere af de seks områder I appen.

Elektroniske devices

Undersøg sammen med eleverne hvad deres elektroniske devices er lavet af og hvor og hvordan de er produceret - telefoner, ipads
og pc’er. De kan eventuelt starte med at gætte på det. Hvilket indhold belaster miljøet mest i process og production? Hvor I
verden sker produktionen, og hvilken betydning har det for miljøbelastningen, at mange devices er lavet I lande langt herfra, hvor
mange forhold omkring produktionen er dårligere end her? Se nogle fakta her: https://www.brightgreen.dk/genbrug-elektronikvigtig-miljoeet/

Hvad gør eleverne med deres devices når de ikke længere bruger dem? Smider de dem i skraldespanden, kommer de på
genbrugspladsen, det rigtige sted, eller giver de dem videre til andre? Forsøger de at få dem lavet hvis de er gået i stykker, inden
de skiller sig af med dem? Hvorfor er det i den forbindelse vigtigt af have affaldssortering, og få devices det rigtige sted hen på
genbrugspladsen? Sæt dem i gang med at undersøge co2 påvirkninger af E-affald, er de mon klar over at E-affald er den hurtigst
voksende afffaldstrøm i verden? Se nogle fakta her: https://ece.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nyt-forskningsprojekt-ombaeredygtig-elektronik-skal-mindske-problemet-med-e-affald

Sæt eleverne til I gruppearbejde at at tage en tur ud I
fremtiden. Hvis de forestiller sig at de har en
tidsmaskine og rejser frem til 2030 eller eventuelt
2050, hvad vil det så betyde for klimaet at flere og
flere mennesker har adgang til el og kan købe
elektroniske devices?
Mange har stadig ikke adgang til el, men når mange
flere får det og får mulighed for/råd til at købe
devices, hvad kommer det så til at betide for co2belastningen?
Og hvad kan der gøres for at belastningen ikke bliver
for stor? Kan vi evt erstatte nogen af devicese med
noget andet, mere bæredygtigt?

Mange børn og unge, men også voksne, kan isolere sig
foran skærmen på tv, ipad eller iphone. Med
ensomhede til følge. Ikke mindst under tiden med
Corona, viser erfaringer og undersøgelser, at der blev
flere ensomme, og at det var svært at komme væk fra
skærmen og blive social igen, efter den værste
coronated var over.

Sæt eleverne til I små grupper, at find ideer til hvad
man kan gøre for at minimere islotation og ensomhed,
ved at finde alternativer til “skærmen”. Lad dem for
eksempel finde 3 ideer I hveer gruppe, og drøft på
plenum

Transport og rejser

Hør dine elever om de er klar over hvilke transportformer der er de primære årsager til co2 belastning, og ved de hvor stor en
procentdel belastningen er fra de forskelligetransportformer? Er der nogle lande der er større “syndere” på transportområdet end
andre lande, og hvorfor forholder det sig sådan? Og hvem har ansvaret for at gøre noget ved en eventual ulighed imellem lande I
forhold til transportområdets co2 udledning. Er det eksempelvis regeringen i de respektive lande, virksomheder i landene, de
enkelte forbrugere, FN eller andre international samarbejdsenheder? Hvilke transportformer I Danmark og på verdensplan har vi
mest og mindst brug for? Hilke transportformer kan vi ændre til at blive mindre co2 belastende, hvordan? Se mere om nogle
transportfakta her:https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissioner-fra-bilerfakta-og-tal-infografik

På appen kunne eleverne se lidt om forskellen på dine valg af transportformer. Prøv at dykke mere ned i deres valg af transport,
for eksempel via dette link: https://concito.dk/bliv-klimaklog/klima-transport. Hvad kan de selv hver bidrage til mindskelse af
co2 belastning? Hvad kan de gøre mere og mindre af hver især? Kan de blive enige om noget de vil gøre sammen i Klassen, for
eksempel cycle til skole hver dag? Kan de lave en konkurrence om hvem der kan blive månedens transporthelt, hvor vinderen er
den der har ændret mest til det bedre i forhold til transportdelen? Kan de inddrage deres familie og venner, gennem oplysning og
medvirken til at ændre vaner?

Sæt eleverne til i grupper at undersøge hvilke initiative
der findes i Danmark i dag til at gøre transport mere
bæredygtig. Et eksempel kan være det private initiative
www.shareone.dk
Vil eleverne kunne finde på at bruge nogle af disse
elever, eller foreslå forældre og andre voksne at bruge
dem? Kan dde selv finde et par ideer til initiative der
vil få dem til at transportere sig mere bæredygtigt?

Sæt eleverne til at lave en anderledes
markedsføringskampagne af bæredygtig transport?
Som oplyser og opfordrer til at bruge mere kollektiv
transport, bruge delebiler, elbiler/elcykler, cycle og gå
mere.
Lav eventuelt en konkurrence om hvem der har lavet
den bedste video.
Giv eleverne den tillægsopgave, at de skal vise videoen
til deres forældre, og høre hvad de vil gøre bedre I
fremtiden.

Mad

Overordnede forhold
På den store klimadatabase kan dine elever finde masser af info om hvordan det vi spiser og drikker påvirker klimaet. Databasen
har en række præcise analyser af klimaeffekten af vores fødevareforbrug, og kan medvirke til at fremme mere klimavenlige
madvaner: www.denstoreklimadatabase.dk Hvilke former for mad udgør den største klimabelastning? Hvilke faktorer medvirker
til klimabelastning, for eksempel produktionne og transporten af mad? Er det altid mindst miljøbelastende at købe danske
madvarer? Er det altid mindst klimabelastende at købe økologisk? Hvad kan vi på overordnet niveau i Danmark gøre for at få
klimabelastningen nedbragt, og hvem skal gøre hvad? Skal vi hjælpe og samarbejde med andre lande om at reducere
klimabelastningen fra mad, hvis ja hvordan? Se mere om ovenstående her:
https://www.altinget.dk/misc/klimavenlig_mad_og_forbrugeradfaerd.pdf

Elevernes mulighed for ændring af vaner
Hvordan er elevernes medvaner? Hvilke madvaner påvirker klimaet på en god made, hvilke på en dårlig made? Hvad kan
eleverne hver især gøre for at ændre deres madvaner, så de mindsker disses klimabelastning? På en made hvor de får det det
mad de skal have, vitaminer og proteiner med videre. Kan de ændre noget sammen som klasse, kan de inddrage familie og
venner i ændringer, hvis ja hvad og hvordan? Kan de lave en konkurrence om hvem der laver denmest klimavenlige og mættende
sammensætning af morgen, middag og aftensmad? Hvilke ting kan gøre at de vil have svært ved at få gode klimavenlige
madvaner og hvordan overvinder de eventuelle udfordringer? Få inspiration her: https://simplefeast.com/dk/blog/nye-vaner-4gode-rad-til-at-andre-madvaner

Sæt eleverne I gang med I grupper at undersøge hvor
meget madspild der egentlig er I Danmark? Hvem er de
største “syndere”? Den hjemlige husholdning er
hovedårsag til madspild I Danmark. Vi køber for meget
og smider for meget ud, ofte uden affaldssortering.
Sæt eventuelt eleverne til at finde to nye anderledes
ideer til hvordan man I hjemmene kan gøre for at
minimere madspild. Hvad kan gøres på en helt ny
måde? Lav evt en konkurrence, hvor de kæmper om at
få den bedste ide.

Hvor gode er eleverne egentlig til affaldssortering, og
hvor meget ved de om hvorfor og hvordan
affaldssystemet fungerer? Kender de vejen til opdeling
i forskellige enheder/skraldespande, og hvordan en
genbrugsplads fungerer for eksempel. Hvis ja, gør de så
det der er bedst?
Lav en øvelse I små grupper, hvor de skal finde frem til
5 overordnede ting der er vigtigst at vide om
affaldssortering. Sæt dem evt til at lave en lille video
på iphone, hvor de viser disse 5 ting på en
sjov/vedkommende made.

Ting til hjemmet og dig

Undersøg om dine elever tænker over hvilke materialer de møbler og accessories de selv har er lavet af, og hvordan de er
produceret? Er de eksempelvis klar over hvor de møbler de har i hjemmet, på deres værelse, består af, kommer fra og er
producerede? Sæt dem I gang med en undersøgelse af hvor meget transport der kan være involveret i forbindelse med
fremstilling og aflevering af møbler, for eksempel I webshopsalg? Gør gerne det same med personlige gadgets som deres
elektoniske devices, smykker, cykler, tasker med mere. Hvad skal skal ændres I verden lokalt, national og globalt, for at ting til
hjemmene rundt omkring, bliver mindre klimabelastende? Hvem skal gøre hvad for at det sker? Se mere her:
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Rapport-Materialer-og-b%C3%A6redygtighed-komprimeret.pdf og
her: https://www.ecolabel.dk/da/forbruger/svanemaerket-og-eu-blomsten/hvad-er-svanemaerket

Hvad kan eleverne gøre I hjemmet, selv eller med familien, I fritiden, på skolen/uddannelsen for at vælge mindre klimavenlige
møbler og accessories? Hvad behøver de ikke købe af nyt, hvad kan de købe I genbrug, hvad kan de beholde længere end
normal? Kan de bytte noget fra deres værelser med venner, så de på den måde får nyt? Kunne de være fælles I Klassen om at
gøre det inn, at købe i genbrugsbutikker, tage på ture i genbrugsbutikker sammen? Kunne de lave enside på sociale medier, hvor
de deler erfaringer og ting med andre unge, fra andre skoler og uddannelser? Kan du unge på skoler og ungdomsuddanelser
fortsætte den gode trend, som kunne ses allerede I 2019 – se dette link: https://www.tv2east.dk/guldborgsund/unge-kobermere-genbrug-det-er-bade-billigt-og-rigtig-god-stil

Sæt eleverne igang med at regne på hvor meget de
egentlig ville spare, eller hvor meget deres forældre
ville spare, hvis de på et tidspunkt skal udskifte alle
møbler på deres værelse, og købe dem hos en
genbrugsbutik I stedet for i en almindelig butik med
nye ting.

De kan se priser på hjemmesider for butikker og
genbrugbutikker, eller eventuelt ringe til en local
genbrugsbutik.

Eleverne skal her i små grupper lave en ide til ramme
for og indhold I deres helt egen genbrugsbutik. Hver
gruppe skal finde et catchy navn til butikken og et logo,
der vil tiltrække andre unge til butikken.
Herefter skal de finde ud af hvad de mest vil sælge i
butikken, og hvorde vil få varerne fra. Desuden hvordan
de vil markedsføre butikken, så den fange andre unge.
Hvor og hvordan vil de markedsføre.
Lav eventuelt en konkurrence om hvem der laver den
butik der vil tiltrække flest unge

Forbrug

Undersøg hvordan de forskellige former for forbrug I hjemmet, I fritiden, og på skolen/uddannelsen belaster klimaet. Hvor stor en
belastning udgør for eksempel vandforbrug I hjemmet – bade, madlavning, tøjvask, opvask med mere? Og gør det same med
varme og elforbrug? Hvad med forbruget på skolen/uddannelsen, hvad belaster meget her? Og I fritiden/fritidsaktiviteter? Hvilke
faktorer er de mest belastende I processen fra kilde til hjem, fritid og uddannelser? Hvad kan gøres overordnet set I det større
locale, nationale og globale “system” for at ændre til det bedre – hvem skal gøre hvad? Se noget info om vandspild her:
https://www.bolius.dk/reducer-din-vandregning-17279

Hvad kan eleverne hver for sig og sammen gøre for at blive mere ansvarlige forbrugere i hjemmet, i fritiden og på deres skole
eller uddannelse? Hvor meget vandfordrung har de hver især derhjemme for eksempel, husker de at slukke lyset, huske de at
slukke deres devices, og skrue ned for varmen, når radiatorerne ikke behøver være tændt? Hvad kan jeres familie samlet set
gøre? Hvad med jeres skole/uddannelse, hvilket forbrug er for klimabelastende, og hvad kan I skrue ned på der – i klasselokaler
og fællesrum? Hvad kan udskiftes, så det bliver mere klimavenligt? Se nogle fakta om ting der kan ændres her:
https://startupmagazine.dk/50-tips-til-en-groennere-hverdag-i-hjemmet-og-arbejdspladsen/

Lad eleverne, i små grupper, finde frem til 3 ting deer
enige om at gøre I hjemmet I det daglige for at spare
på forbruget. Eksempelvis:
Halverer antallet af bade månedligt
Har to dage uden tv, pc og ipad månedligt
Sænker temperaturen to grader hverdag en måned
Tag opvasken I hånden en måned i stedet for
opvaskemaskine
Vask tøj på en lavere grad
Have al lys I huset slukket en dag
Tag en snak med dempå plenum om, om besparelserne
vil gøre deres livskvalitet dårligere

Lad eleverne I grupper sætte sig ind I hvordan det vil
være hvis de var unge i Uganda, hvor deres familie
havde en gennemsnitindkomst som der:
http://www.saadanborjeg.dk/landeprofiler/uganda.aspx
Sæt dem til at finde frem hvilke forbrugsgoder i deres
hjem de så nok ikke vil have, og hvad det vil betyde for
dem? Vil deres livskvalitet blive dårligere, eller ville de
eventuelt få noget andet og bedre på nogle måder I
stedet for?

