
Skolinformation - Vatten och avfall 

Studiebesök/ lektion  
Klimatspelet  
Högstadiet + Gymnasiet

Syftet med lektionen är att med hjälp av spelet engage-
ra elever i att tänka och resonera kring klimatpåverkan och 
koldioxidutsläpp, samt ge elever verktyg till att analysera sin 
egen klimatpåverkan och vilka faktorer som är viktiga. Att 
skapa förståelse för hur val och prioriteringar vi gör påver-
kar miljön i stort och smått, och hur vi alla kan bidra till en 
hållbar utveckling

Programmets upplägg
Lektionen startar med en värderingsövning där påståenden 
om klimatet ställs. Vi gör därefter en kort presentation om 
en genomsnittlig svensks utsläpp och går igenom spel-
regler. Klassen delas in i lag om 2-3 personer och spelar 
kortspelet mot annat lag. 

Efter avslutad omgång väljer lagen 1-2 kort som de funde-
rat extra kring och jobbar med. Ett arbete du som lärare 
jobbar vidare med på en kommande egen lektion.

Koppling till läroplanen
årskurs 7-9 
Biologi: Natur och samhälle 
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. 

Möjligheter att som konsument och samhällsmedbor-
gare bidra till en hållbar utveckling.

Kemi: Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser 

lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar 
utveckling. 

Teknik: Teknik, människa, samhälle och miljö
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekono-

miska, etiska och sociala aspekter.

Hem- och konsumentkunskap
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till 

exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor uti-
från perspektiven ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet.

Gymnasiet
ur gymnasieskolans uppdrag 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter 
så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig 
miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållnings-
sätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Under-
visningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt 
sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling. 

Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en biff om dagen i 
ett år? Ett spel om hur vår vardag påverkar klimatet.

Vi spelar kortspelet Klimatkoll som garanterar livliga diskussioner och aha upplevelser 
kring hur stor klimatpåverkan utifrån utsläpp våra val i vardagen orsakar. Klassen delas in 
i lag där 2-3 lag spelar mot varandra. Lagen ska utifrån påståenden placera sina kort efter 
en utsläppslinje. Varje kort ger upphov till diskussioner och funderingar. 

???

Globala målen 11,12 och 13



Skolinformation - Vatten och avfall 

Bokning -  så går det till 
Lektion på skolan personal från Skellefteå kommun, 
Vatten, avlopp och avfall kommer ut med materialet och 
håller i passet.

Tidsåtgång: 60-80 min 

Önskvärt eget efterarbete/ grupparbete i klassen:
Klassen forskar vidare utifrån de kort de valt. Redovisa 
i helklass. Vi kommer gärna ut och deltar på redovis-
ningen.

Bokning
 kundtjänst
Telefon: 0910-73 50 00, tryck 3 
E-post: kundtjanst@skelleftea.se, märk ”Studiebesök VAA”

Övriga lektioner och studiebesök som vi erbjuder
Årskurs 3: 

• Källsortering med Bamse

• Källsortering och sopskoj med råttan och räven, 
bokas via Exploratoriet

Årskurs 4-6: 
• Vatten. Då och nu med fokus på avloppsvattnet. 

Program bokas via Exploratioret. Studiebesök på 
Avloppsreningnsverk bokas via kundtjänst.

• En sopas väg med fokus på materialåtervinning.Lek-
tion samt Studiebesök på en återvinningscentral.

Årskurs 8-9 samt Gymnasiet 

• Mat på hållbar väg 
Inspirationsföreläsning/ workshop samt Studiebesök 
Biogasanläggning Skellefteå, Tuvan.

• Hållbar utveckling och cirkulär ekonomi - workshop

Skellefteå kommun
Kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3
kundtjanst@skelleftea.se


