Framtidens
klimahelter på
din skole?

Et undervisningsopplegg retta mot VG1 om bærekraftig utvikling
med fokus på klimaendringer, tilrettelagt for fagene geografi,
naturfag, samfunnsfag og norsk.

En bærekraftig verden er mulig!
Menneskeskapte klimaendringer er en av de store utfordringene verden står ovenfor, og et stort hinder for å skape en bærekraftig utvikling.
Spire har utviklet et undervisningsopplegg der elever ikke bare skal
lære om klimaendringer, men også finne løsninger og strategier for å
endre utviklingen.
HVORFOR FRAMTIDENS KLIMAHELTER?
- Gir faglig kunnskap innen flere fag
- Tilrettelegger for engasjement, diskusjon og kritisk tenkning
- Tilnærmer seg et tema fra ulike faglige vinklinger samtidig.
- Skaper engasjement og tro på egen evne til å påvirke.
FRA APATI TIL ENGASJEMENT
Siden 90-tallet har nordmenn fått mindre tro på at vi selv kan gjøre noe
for å bedre miljøet, og vi er også mindre villige til å kutte i eget forbruk.
Dette indikerer at dagens debatt om klimaendringer har skapt apati
og en følelse av håpløshet. Spires undervisningsopplegg ønsker å motvirke følelsen av apati ved å inspirere til engasjement. Dette oppnås
blant annet ved å løfte frem det menneskelige perspektivet ved klimaendringene. Dette gir økt forståelse og nærhet til klimautfordringene
og engasjerer langt mer enn statistikk og tall.
KOMPETANSEMÅL
Framtidens klimahelter oppfyller en rekke kompetansemål i samfunnsfag, geografi, norsk og naturfag. I tillegg kan det tilpasses til fag
som for eksempel engelsk og en rekke programfag.

«Jeg kan masse om klimaendringene, men det
føles ut som om jeg ikke kan gjøre noe med det»
- sitat elev ved Asker VGS

Aktiviteter:
Bærekraftig utvikling og
klimaendringer
- Innføring, diskusjoner og utforskning

Klimarettferdighet
- Film: “Thank You for the Rain
- Refleksjon rundt internasjonal rettferdighet
og ansvar

Klimamesterskapet
- Reduser ditt eget fotavtrykk!
- Konkurrer med andre om å redusere mest

Hvordan påvirker jeg andre?
- Gjennomføre aktivitet for å påvirke enkeltmennesker, skoleledelse, politikere eller andre
i en klimavennlig retning

Besøk av Spire!
Spire kommer gjerne på besøk for å holde
interaktive workshops om hvordan man kan
jobbe mot klimaendringer, om bærekraftig
mat eller om internasjonal klimarettferdighet.

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon
som jobber for en rettferdig og bærekraftig
verden. Vi ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor
har vi fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftig byutvikling.
Utviklingsfondet er vår moderorganisasjon.

Du finner Framtidens klimahelter på
www.spireorg.no/skole.

