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PROGRAM:
Kort om mig, CONCITO & Klimaambassaden

INSPIRATIONSCASE 1:

BÆREDYGTIGT FORBRUG/ REGION SYDDANMARK

- Undersøgelse af klimavenligt forbrug og adfærd blandt skolens studerende

- Brug af dataset som udgangspunkt for løsningsworkshops

INSPIRATIONSCASE 2:

DEN STORE KLIMADATABASE

- Brug af dataset som udgangspunkt for STEM- relaterede øvelser og tematiske forløb 

om klima og fødevarer

FÆLLES BRAINSTORM PÅ IDÉER TIL EGEN UNDERVISNING OG/ELLER 

RAMMER/STRUKTURER DER KAN BRUGES SOM UDGANGSPUNKT

Spørgsmål og  kommentarer
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GRØN DANNELSE SOM AFFØDER GRØN ADFÆRD ER 

NØDVENDIGT FOR AT DEN GRØNNE OMSTILLING SKAL 

LYKKES, MEN OGSÅ FOR AT VI MENNESKER SKAL FORSTÅ OG 

OPLEVE OS SOM EN DEL AF DEN

VIDEN ER VIGTIGT- MEN VIDEN OG LØSNINGER ER IKKE 

STATISK 

HVILKE KOMPETENCER HAR VI OGSÅ BRUG FOR?



Kilde: Fadel mfl.



FORBINDELSEN MELLEM 

DET GLOBALE OG DET 

LOKALE:

MIG OG MIN HVERDAG





INSPIRATIONSCASE 1:

BÆREDYGTIGT FORBRUG/ REGION SYDDANMARK

REGION SYDDANMARK er projektejer og CONCITOs KLIMAAMBASSADE er videnspartner + 

medudvikler og facilitator. Projektet startede i august 2021 og løber til foråret 2022

FORMÅL: Eleverne udvikler gennem projektet kreative indsatser og konkrete projekter der kan 

gøre det nemmere eller mere attraktivt at agere bæredygtigt i hverdagslivet på skolen. Region 

Syddanmark finansierer disse indsatser, og understøtter dermed realiseringen af indsatserne.

DELTAGERE: elever + lærere (ca 15 elever + 2 lærere) fra 5 ungdomsuddannelser i regionen (EUC 

Syd/Tønder, Kolding Gymnasium, Odense Katedralskole, Svendborg Gymnasium, Vejen Business 

College)

FORLØB:

1. Temperaturmåling - INTRO + 5 workshops a 4 timer på de enkelte skoler + midvejsseminar 

(fælles) +afslutning (fælles) + lidt forberedelser og arbejde mellem workshops



TEMPERATURMÅLING (kvantitativ spørgeundersøgelse)

Formål: Samle et dataset som kan afspejle den enkelte uddannelsesinsitutions

eleverner holdninger og praksis.

Temperaturmålingen kan bruges som udgangspunkt for de deltagende elevers 

idé/projektudvikling.

De 5 uddannelsesinstitutioner har tilsammen ca 3200 studerende

Der kom ca 1900 besvarelser på temperaturmålingen

Spørgsmål omkring ens holdninger til og praksis i forhold til:

- Klimaudfordingen

- Tøjforbrug

- Madforbrug

- Elektronikforbrug

- Transport

- Studieture



LOKAL HANDLEPLAN:

På hver af de deltagende skoler udformer de deltagende elever 

en handleplan for hver af de indsatser de vil gennemføre. Det er 

et aftalepapir som 

1. er grundlaget for at implementere indsatserne på 

uddannelsesinstitutionen og som hjælper med at 

gennemføre projektet i praksis. Det skal bl.a. cleares med 

ledelsen så projektet er realiserbart.

2. er inputs ift regionens uddannelses + bæredygtighedsstrategi 

og ambition om at inddrage de unge og deres idéer bedre i 

det arbejde



Eksempel på spørgsmål fra Temperaturmålingen:



1: Helt uenig, 2: Uenig, 3: Hverken enig eller uenig 4: Enig 5: Helt enig

Eksempel på spørgsmål fra Temperaturmålingen:



Eksempel på spørgsmål fra Temperaturmålingen:



5-7 MIN:

Tal om tendenserne i de resultater i kan se og hvad 

der kan ligge til grund for dem. 

Definer og udvælg et klimarelateret tema som ville 

være relevant i STEM - undervisningen ud fra de 

resultater I har set.

VI SAMLER OP OG DISKUTERER HVORDAN EN 

UNDERSØGELSE SOM DENNE KAN BRUGES I 

STEM- UNDERVISNINGEN



LCA – ANALYSER (Life cycle assessments

I forbindelse med at implementere det 

bæredygtighed i praksis, efterspørges analyser af et 

produkts samlede klima og miljøaftryk i højere og 

højere grad (fx i fødevarebranchen, i byggeriet, i 

tekstilbranchen etc.) 

Det er komplekse vurderinger som kræver særlige 

kompetencer, men hvis resultater kan bruges i 

mange sammenhænge.



DEN STORE KLIMADATABASE

Livscyklusanalyse af klimaaftrykket på 500 fødevarer 

Unikt projekt både i DK og international sammenhæng. 

Modtog Nordisk Råds Miljøpris i November 2021

KRITERIER:

Mest solgte råvarer og basisvarer

Bedst mulig dækning på tværs af almindeligt varesortiment

Varianter i den tunge afdeling så såsom kødudskæringer

Ferskvare og konserveret

TRANSPARENT DATA- ALLE KAN TILGÅ DATAGRUNDLAGET

Finansieret af Sallingfonden



DEN STORE KLIMADATABASE

OKSEKØD

KARTOFLER

BANANER

GRIS

HVIDKÅL

KYLLING

ÆG

GRØNNE LINSER

GRØN: UNDER 1 KG CO2 pr kg vare

GUL: MELLEM 1-6 KG CO2 pr kg vare

RØD: OVER 6 KG CO2 pr kg vare



DEN STORE KLIMADATABASE

OKSEKØD  (35 -165 KG CO2e pr kg)

KARTOFLER (0,36 KG CO2e pr kg)

BANANER (0,98 KG CO2e pr kg)

GRIS (3-6 KG CO2e pr kg)

HVIDKÅL (0,25 KG CO2e pr kg)

KYLLING (2-4 KG CO2e pr kg)

ÆG (0,85 KG CO2 e pr kg)

GRØNNE LINSER (1,78 CO2e pr kg)





LCA - ANALYSE AF MÆLK



Overblik over klimabelastningen for en gennemsnitlig fødevare (ikke en der bliver fløjet)





Vandforbrug et vigtigt 

paramenter ift

bæredygtigt 

ressourceforbrug og 

afspejles ikke direkte i 

en LCA analyse

Tallene viser at varer 

med højt vandforbrug 

ofte også har et højt 

klimaaftryk (CO2e pr 

kg vare)





HVILKE FAGLIGE TEMAER/ EMNER VILLE VÆRE OPLAGTE 

AT UNDERSØGE ELLER TAGE UDGANGSPUNKT I?

- TÆNK OG DISKUTER

HVORDAN KAN FØLGENDE KOMPETENCER INDDRAGES I ARBEJDET 

MED KLIMA OG FØDEVARER OG FX DATA FRA KLIMADATABASEN?

- Repræsentations- og modelleringskompetencer

- Empirikompetencer

- Formidlingskompetencer

- Perspektiveringskompetencer

Vi samler op



Inddrag eleverne i 
udvikling af 
konkrete og 
realiserbare 

løsninger på en 
lokal udfordring

Tag udgangspunkt 
i elevernes 

hverdag eller 
hverdagspraksis. 

Det motiverer

Skab rammer som 
understøtter at 
eleverne kan 
implementere 

løsningerne så de 
bliver til virkelighed

Hav fokus på 
oplevelser –

(involver hænder, 
smagsløg, 

omgivelserne uden 
for skolen, 

rollemodeller)

Giv elevene 
handlemuligheder 
og kompetencer så 

de kan agere og 
reagere men giv 

dem indsigt i,  
hvilke aktører der 

kan gøre hvad

Nogle af de indsigter vi har fået fra 

vores praksis og samarbejde med 

eleverne og som vi navigerer efter 

i vores projekter



LINKS TIL UNDERVISNINGSFORLØB OG MATERIALER

Anmod om et besøg af Klimaambassaden:

Klimaambassaden kommer gerne ud og holder oplæg/workshops for din klasse. Man 

kan anmode om et besøg HER

Tematiske klima og bæredygtighedsforløb målrettet ungdomsuddannelser inden for 

byggeri, det globale syd, bæredygtigt forbrug mv findes HER

Bliv klimaklog: målrettet eleverne for vi har defineret nogle relevante emner med links 

til forskellige forløb de kan læse mere om HER

Mad og klima: undervisningsforløb målrettet udskolingen men med data og opgaver der 

kan tilpasses fx ungdomsuddannelser. 

Bl.a. regneopgaver

https://sustainable.dk/folkeskole/foedevarer/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuigR9wxbs2xVtG5iqSn0WA6sH02NUxryktg3PYuJjU2HRYA/viewform
https://concito.dk/digitalt-undervisningsmateriale
https://concito.dk/klimaambassaden/bliv-klimaklog
https://sustainable.dk/folkeskole/foedevarer/


FORSLAG - FØDEVARER OG KLIMA

LCA (Livscyklusanalyse)

AREALANVENDELSE  OG KONSEKVENSERNE AF AREALBEHOV I 

FØDEVAREPRODUKTIONEN

BIODIVERSITET

WORLD OVERSHOOT DAY - PLANATÆRE GRÆNSER  - RESSOURCEFORBRUG

VAND SOM RESSOURCE OG VANDFORBRUG

ALTERNATIVE FØDEVARER (EVT KUNSTIGE ‘KØDPRODUKTER)

GENTEKNOLOGI

MADSPILD

STATISTIK OG MODELLERING/ SANDSYNLIGHED



Sammen kan vi skabe klimavenlige 

forandringer


