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Aktive klasserom: bruke
eTwinning til å jobbe med
klimaendringer
Mariya Gabriel
Kommisær for innovasjon, forskning, kultur,
utdanning og ungdom

Klimaet er i endring. Hver dag finner forskerne nye bevis på hvor raskt og katastrofalt
konsekvensene av klimaendringene på de ulike kontinentene kommer til å ramme oss.
Dagens barn og unge risikerer å måtte leve med de verste følgene. De ber oss om å
handle og hevder at vi «leker med fremtiden deres», og vi har et ansvar for arven vi
etterlater dem. Vi kan ikke lukke øynene for fakta, uansett om man har en ansvarlig
posisjon på internasjonalt, europeisk, nasjonalt eller lokalt nivå, eller om man er en
vanlig borger, næringsdrivende, foreldre eller lærer. Vi er nødt til å gjøre noe.
Som svar på denne utfordringen har EU-kommisjonen iverksatt strenge tiltak.
European Green Deal, som innbefatter den første europeiske klimaloven, innebærer en
forpliktelse om at kontinentet skal være klimanøytralt innen 2050. Dette er en enorm
oppgave, men det er også en fantastisk mulighet til å endre samfunnet til det bedre.
I våre dager sliter vi med de alvorlige konsekvensene av covid-19-pandemien. Vi er
nødt til å komme styrket ut av krisen. Dette handler ikke bare om å bygge oss opp igjen
etter pandemien, det handler også om å skape et mer robust Europa – et Europa som
er beredt til å fortsette arbeidet med det grønne skiftet.
De komplekse utfordringene krever, mer enn noen gang, handling på flere fronter.
Utdanning, forskning, innovasjon, ungdom og kultur har mye å bidra med.
For å fremme det grønne skiftet, må opplæring om bærekraftig utvikling bli en del
av læreplanen. Skolen og lærerne må hjelpe elevene med å forstå hvilke utfordringer
vi står overfor og gjøre dem i stand til å handle. Den beste måten å oppnå dette
på, er ved å bruke tverrfaglige og deltakende undervisnings‑ og læringsmetoder.
Siden skolene og lærerne spiller en så viktig rolle, trenger de fortløpende støtte med
inspirerende eksempler og profesjonsfaglig utvikling.
Jeg er glad for å se den gode støtten eTwinning kan tilby. Her får lærerne et dynamisk,
transnasjonalt europeisk fellesskap der de kan finne ressurser og idéer. Det gir dem
anledning til å dele og utveksle god praksis.
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Jeg er svært glad for å presentere eTwinning-boken 2020,
der temaet er klimaendringer. I denne boken presenteres et
utvalg av fremragende eTwinning-prosjekter og ‑aktiviteter,
fra barnehage til ungdomstrinn og videregående skole samt
skoler med yrkesfaglige programmer. Disse initiativene
har gitt elevene bedre innblikk i klimaendringene og hva
vi alle kan gjøre for å motvirke dem. Boken viser hvordan
eTwinning og lærerne og elevene som er aktive på denne
plattformen, kan jobbe med våre dagers utfordringer på en
kreativ og fargerik måte, og hvordan de kan utvikle både
naturvitenskapelig og digitale kompetanse og evne til kritisk
tenkning.
Jeg vil rette en varm takk til alle lærere og elever som
har bidratt i de ulike aktivitetene og prosjektene som
presenteres i denne boken. Jeg vil også gjerne takke hele
eTwinning-fellesskapet for det uunnværlige bidraget
i arbeidet med denne problemstillingen, som er så essensiell
i vår tid.

forord

eTwinning gir en effektiv læringsopplevelse der elevene
deltar i pedagogiske samarbeidsprosjekter som hjelper
dem med å se nye perspektiver, og der lærere og elever
kan lære av hverandre. Det er et godt eksempel på hvordan
samarbeid mellom skolene kan bidra helt konkret og
effektivt til å sette søkelys på store samfunnsutfordringer.

FORORD
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Klimaendringer og
miljøutfordringer i
eTwinning-aktiviteter
Irene Pateraki
Sjef for pedagogikk og oppfølging
eTwinnings sentrale støttetjeneste

Verdens respons på klimaendringene
Temperaturøkning, ekstremvær, isbreer som smelter, tørke,
endringer i dyrelivet, branner og stigende havnivå er faktorer som ser ut til å bekrefte
det forskerne har hevdet i flere år:
vi står overfor en klimakrise.
Vitenskapelige bevis samles inn på alle nivåer. FNs klimapanel (IPCC), som ble
etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram,
bringer sammen forskere fra hele verden for å være en objektiv kilde til vitenskapelig
informasjon om hvilken rolle menneskelig aktivitet spiller i klimaendringene.
Myndigheter over hele verden jobber med å løse problemet. For eksempel:
— FNs rammekonvensjon om klimaendringer1 (United Nations Framework Convention
on Climate Change, UNFCCC) ble utarbeidet i 1992 og slo fast at klimaendringene
var et reelt problem, selv om det vitenskapelige belegget da var mer begrenset enn
i dag. I dag har den nesten global oppslutning, med 197 deltakende land, deriblant
EU.
— I 1997 ble landene enige om Kyoto-avtalen2, der industrilandene forpliktet seg til å
begrense og redusere utslippet av klimagasser.
— I 2015 vedtok 195 land Paris-avtalen om klimaendringer. Signatarene forpliktet seg til
å holde den globale oppvarmingen godt under 2 °C og til å jobbe for å holde den på
1,5 °C. Landene møtes regelmessig på klimakonferanser i FN-regi for å bli enige om
hvordan avtalen skal gjennomføres og for å jobbe for globale klimatiltak.
På grunn av sin lange erfaring med utforming av politikk og tiltak i EU, spiller EU en aktiv
rolle i kampen mot klimaendringer. EU har også nært samarbeid med internasjonale
parter, som også er med på de ovennevnte avtalene og toppmøtene. Klimatiltakene er en
del av European Green Deal3, som er en tiltakspakke for å kutte klimagassutslippene og
investere i banebrytende forskning og innovasjon for å bevare miljøet.
(De unge) borgernes og utdanningens rolle
Klimaendringene er her allerede. Ettersom effektene blir sterkere over tid, er det dagens
barn og unge som vil merke dem best. Unge mennesker over hele verden er langt fra
passive ofre, de har begynt kampen og gjør sin stemme hørt som aldri før. I 2018 startet
den 15-årige svenske jenten Greta Thunberg en global bevegelse der skoleelever krevde

6

AKTIVE KLASSEROM

Klimaundervisning med eTwinning

I Belgia grunnla 17 år gamle Anuna De Wever og 19 år gamle Kyra
Gantois aksjonsgruppen «Youth for Climate»4 for å sende et tydelig
signal om at neste regjering må være en klimaregjering. De tok
initiativ til bevegelsen «skolestreik for klimaet» i Belgia. Streikene
foregikk på torsdagsettermiddagene, og tusenvis av elever deltok.
Felix Finkbeiner, en av mottakerne av National Geographics
Young Explorers-stipend, grunnla en frivillig organisasjon
som skulle plante trær i hjembyen hans i Tyskland i 2007, da
han var bare ni år gammel. «Plant for the Planet»5-seminarer,
der barn lærer om global oppvarming, har skapt over 93 000
«klimarettferdighetsambassadører», som har blitt aktivister i sine
egne lokalmiljøer. Ungdom går i bresjen og setter klimaendringene
på agendaen ved å delta i protester utenfor skolen. Men hvilken
rolle spiller skole og opplæring? Ifølge UNESCO er «utdanning
helt avgjørende for å hjelpe grupper av mennesker med å forstå og
adressere effektene av klimaendringene, og for å oppmuntre til de
holdnings‑ og atferdsendringene som kreves for at de skal kunne
adressere årsakene til klimaendringene, velge en mer bærekraftig
livsstil og utvikle ferdigheter som støtter ulike deler av økonomien,
samt tilpasse seg klimaendringenes effekter» (UNESCO, 2015).
Utdanning handler om å lære barn og unge å reflektere over og
tenke kritisk om verden rundt seg og hjelpe dem med å bli aktive
medborgere, som er med på å ta beslutninger og klare til å handle.
UNESCO har laget et rammeverk om klimaendringer for skolen,
Global Programme on Education for Sustainable Development6.
Eco-Schools har utviklet metoden Seven Steps7, som er
en serie tiltak som hjelper skolene med å nå Eco-Schools’
målsettinger ved å: danne et øko-fellesskap, gjennomføre en
bærekraftsgjennomgang, lage en handlingsplan, overvåke og måle
fremdriften, knytte aktivitetene opp mot læreplanen, informere og
involvere hele skolen og til slutt utarbeide øko-retningslinjer.

innledning

at myndighetene måtte gjøre mer for å motvirke klimaendringene.
Senere har hundretusener av elever over hele verden sluttet seg til
protestene.

Klimaendringer kan være et utfordrende tema for lærerne, siden de
må tenke på ulike elementer som å:

1 https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/
application/pdf/conveng.pdf
2 https://unfccc.int/documents/2409
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
4 https://youthforclimate.be
5 https://www.plant-for-the-planet.org
6 https://en.unesco.org/globalactionprogrammeoneducation
7 https://www.ecoschools.global/seven-steps
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— finne de riktige ressursene: det finnes mye villedende og unøyaktig informasjon på
nettet
— ta i betraktning elever med forutinntatte holdninger (ofte basert på feilinformasjon
og kulturelle fordommer)
—a
 dressere usikkerheten som er knyttet til ulike deler av forskningen, som kan gi
forvirrende og iblant motstridende meldinger.

eTwinnings svar på klimaendringene

eTwinning har i 2020 hatt «Klimaendringer og miljøutfordringer» som sitt årlige tema.
eTwinnere har jobbet sammen i prosjekter knyttet til klimaendringer siden 2006.
Prosjekter som «Klimaendringer og hvilke følger det får for vårt eget land»,
«Klimaendringer, bærekraftig utvikling», «ØKO-skole med klimaendring» viser at
eTwinnerne var interessert i temaet også for 14 år siden.
Aktivitetene som arrangeres av eTwinning i 2020, drar nytte av tidligere års erfaringer
og skaper nye. Skolene har mobilisert for å ta utfordringen, noe som viser at
klimaendringene er et interessant tema i alle deler av opplæringen: I løpet av første
kvartal ble det for eksempel registrert over 200 prosjekter med temaer knyttet til
klimaendringer. Blant disse er fornybar energi, bevisst forbruk, klimafrivillighet,
drivhuseffekt, økologisk levemåte, brann, økologi, vann osv.
Ett eksempel viser hvor stor effekt et eTwinning-prosjekt kan ha. eTwinning-prosjektet
Schoolovision, der en barneskole laget sin versjon av Melodi Grand Prix, har vært
arrangert siden 2009 og omfatter over 30 land. I konkurransen blir en klasse fra
hvert deltakerland bedt om å velge en sang, øve den inn, spille den inn og laste opp
en musikkvideo. I løpet av disse årene har sangene dekket en mengde temaer, og
klimaendringer har alltid vært ett av dem. Vinneren i 2020 var Cappabue National
School i Irland, som er en blandet skole med to lærere. Skolen har 23 elever og ligger
ved foten av Shehy-fjellene i Cork. Elevene ønsket å fortelle andre skolebarn hvordan
de også kan gjøre en forskjell i det små med tanke på klimaendringene. De fikk også
oppmerksomhet fra Irlands statsminister.
I tillegg til prosjektene gir eTwinning lærerne en mulighet til å hente ideer og ressurser
via eTwinning-pakker 10, som er en trinnvis veiledning til eTwinning-prosjekter. Noen
eksempler er «La oss bli grønne igjen» og «Gjør noe for fremtiden».
Den prioriterte gruppen SENSE11 (Sustainability Education Network Service
eTwinning) tilbyr også ressurser, informasjon og undervisning om bærekraft og miljø,
gir lærerne anledning til å dele god praksis og innbyr til
kollegalæring.

8 https://twinspace.etwinning.net/111681
9 https://schoolovision2020.blogspot.com
10 https://www.etwinning.net/en/pub/get-inspired/kits.cfm
11 eTwinning-gruppene er virtuelle rom der eTwinnerne møtes, diskuterer og deler bestemte temaer, fag eller
andre interesseområder: https://groups.etwinning.net/7620/home
12 https://www.etwinning.net/en/pub/community/friends.htm
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innledning

eTwinning-vennene 12, det vil si organisasjoner som samarbeider
med eTwinning, deler også sin ekspertise med lærerne i form
av nettseminarer, workshops og formidling av materiale. EcoSchools, som er det største globale nettverket av bærekraftige
skoler, arrangerte i 2020 for eksempel et nettseminar og en
læringsbegivenhet for lærere, der temaet var hvordan man kan
engasjere dagens ungdom for å beskytte morgendagens klode.

Boken du leser nå

Vi vet at klimaendringene er en utfordring og at utdanning spiller
en viktig rolle når det gjelder å takle dem. Målet med denne
utgivelsen er å gi lærerne økt kunnskap om klimaendringenes
årsaker og konsekvenser og tilby dem ressurser, eksempler på
eTwinning-prosjekter og ideer til aktiviteter som kan forberede
elevene og gjøre dem i stand til å tilegne seg mer bærekraftige
vaner.

1 Første del av boken forteller om klimaendringenes årsaker

og konsekvenser og presenterer EU-kommisjonens tiltak
i kampen mot klimaendringer i EU og på internasjonalt nivå.

2 Del to tar for seg undervisning om klimaendringer, med

praktiske eksempler og beskrivelse av eTwinning-prosjekter
med dette temaet.

3 Den tredje delen gir ordet til barn og unge og foreslår
aktiviteter som kan få elevene til å gjøre noe.

Utfordringen er her, klimaendringene skjer nå. Som primatologen
og antropologen Jane Goodall understreker:
«Du kommer deg ikke gjennom én eneste dag uten å påvirke
verden omkring deg. Det du gjør, gjør en forskjell, og du må
bestemme deg for hva slags forskjell du ønsker å gjøre.» Du kan
begynne med å lese denne boken, bli inspirert, få ideer og gjøre
en forskjell for kloden sammen med elevene dine!

Ved å lese denne boken kan du komme i gang, få
inspirasjon, hente ideer og gjøre en forskjell for
kloden sammen med elevene dine!

INNLEDNING
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Kapittel
Klimaendringer
hva og hvorfor?

1. Klimaendringer og
EUs svar
Alessandra Pertot
Informasjons- og kommunikasjonskonsulent
EU-kommisjonen,
Generaldirektoratet for klimatiltak
Laura Maanavilja
Informasjons- og kommunikasjonskonsulent
EU-kommisjonen,
Generaldirektoratet for klimatiltak

Klimaendringene er ikke lenger et fjernt problem for fremtidige generasjoner. De har
en helt reell innflytelse på mennesker, klode og vekst, og vi merker dem her i Europa.
I møte med hittil ukjente helsemessige og økonomiske utfordringer, er behovet for å
beskytte kloden samtidig som vi jobber for bedre helse og velvære, mer presserende
enn noensinne. EUs gjenopprettingsstrategi understreker behovet for en bærekraftig
gjenoppretting i tråd med de bredere målsettingene i European Green Deal13 og leder
Europa i retning av en mer tilpasningsdyktig, grønn og digital økonomi.
Menneskelige aktiviteter som forbrenning av fossile drivstoffer for å skaffe energi, eller
hogging av regnskog, øker konsentrasjonen av klimagasser i jordens atmosfære.
Disse aktivitetene gjør at gjennomsnittstemperaturen på kloden stiger, noe som fører
til klimaendringer.
Forskerne i FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) har
advart om at en global oppvarming som ligger 1,5 °C høyere enn temperaturnivået
i førindustriell tid, vil få alvorlige og irreversible følger for miljø og samfunn. Kloden
er allerede ca. 1 °C varmere, og vi har alle merket konsekvensene – 20102019 var det
varmeste tiåret som er registrert, og de siste fem årene er de varmeste til dags dato.
Effektene av klimaendringene kan merkes på alle kontinenter, og det spås at de vil
bli stadig mer dramatiske. Ekstremvær som storm, flom, hetebølger og skogbranner,
blir hyppigere og mer intense. Høyere temperaturer og smeltende isbreer fører til at
havnivået stiger. Klimaendringene bidrar også til tap av artsmangfold og utryddelse
av arter, samt tilhørende problemer med luft‑, vann‑ og kjemisk forurensning og
overforbruk av ressurser.

13 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
14 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
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Alt dette vil få alvorlige konsekvenser for økonomi, matproduksjon, offentlig helse og
politisk stabilitet.
EUs svar på klimaendringene er basert på et sett ambisiøse politiske strategier og
initiativer både hjemme og i utlandet, i tråd med Paris-avtalen14, som innebærer en
felles innsats for å begrense den globale oppvarmingen og som gjør samfunnene
bedre i stand til å takle effektene.
EUs system for kvotehandel bidrar for eksempel til å redusere klimagassutslippene
fra kraftsektoren, industrien og luftfarten i EU ved å fastsette en pris på karbon. For
andre sektorer, som transport, byggebransje og landbruk, har EU-landene nasjonale
utslippsmål. EUs lover og initiativer er også med på å øke effektiviteten og bruken av
fornybar energi og fremme innovativ, ren teknologi.
Takket være EU-tiltak gjennom flere år sank klimagassutslippene i EU med 23 %
mellom 1990 og 2018. Dette skjedde samtidig som velstanden (BNP) økte med 61 %.
EU har allerede forpliktet seg å redusere klimagassutslippene med minst 40 %
i forhold til 1990-nivået, innen 2030. Som en del av European Green Deal vil EUkommisjonen foreslå å øke EUs mål til minst 50 % og opp mot 55 % på en ansvarlig
måte, og komme med lovgivning som regulerer hvordan dette skal gjøres, i 2021.
Innen 2050 skal Europa være det første klimanøytrale kontinentet – en økonomi med
netto nullutslipp av klimagasser. Overgangen til et klimanøytralt samfunn er både en
krevende oppgave og en anledning til å endre samfunnet til det bedre. Det handler
om mennesker og deres hverdag: hvordan vi produserer, forbruker, flytter, varmer opp
eller avkjøler husene våre, jobber og bor sammen.
Denne overgangen vil kreve betydelige investeringer og at ting blir gjort på nye måter.
Samtidig innebærer tiltakene for klima og miljø også renere luft, vann og jord,
mer energieffektive bygg, bedre offentlig transport og bedre helse for dagens og
morgendagens generasjoner.
Ettersom dette er en problemstilling som påvirker alle, kan både myndigheter,
lokalmiljøer, bedrifter, investorer, det sivile samfunnet og enkeltborgere gjøre
sitt. Lærere og pedagoger spiller en viktig rolle, fordi de hjelper elevene med å
forstå årsakene til og følgene av klimaendringene, forbereder dem på å leve med
konsekvensene og lærer elevene at de kan gjøre noe i sitt eget liv og som aktive
samfunnsborgere. Ingen handling er for liten, og ved å samarbeide kan vi bygge en
mer bærekraftig fremtid for alle.

KAPITTEL 1: KLIMAENDRINGER – HVA OG HVORFOR?
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2. Gjøre bærekraft til en integrert
del av opplæringen
Vladimir Garkov

Politikkansvarlig
EU-kommisjonen
Generaldirektøren for utdanning, ungdom, idrett og kultur

Det kreves omfattende tiltak for å takle klimaendringene. En rimelig og vellykket
overgang til bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi er en
forutsetning for å håndtere konsekvensene av klimaendringene.
Dette er en monumental og avgjørende oppgave i perioden med gjenoppretting etter
de alvorlige sosioøkonomiske tiltakene som ble iverksatt i forbindelse med covid-19.
Innenfor utdanning og opplæring definerer derfor Green Deal-kommunikasjonen tre
tiltak for Kommisjonen:
1. Utarbeide et europeisk kompetanserammeverk som er med på å utvikle og
vurdere kunnskap, ferdigheter og holdninger til klimaendringer og bærekraftig
utvikling.
2. Gi medlemsstatene nye økonomiske ressurser slik at de kan sørge for at
skolebyggene og driften av dem kan bli mer bærekraftig.
3. Oppdatere «European Skills Agenda» og «Youth Guarantee» for å legge til
rette for flere ansettelser i den grønne økonomien.
Skolene og universitetene spiller en avgjørende rolle når det gjelder å rette søkelyset
mot det første punktet, ved å øke bevisstheten og formidle nøkkelkompetansene som
er nødvendige for å endre personlig atferd, og gjøre folk i stand til å bidra aktivt til
en bærekraftig utvikling. Når det gjelder evidensgrunnlag, vil arbeidet basere seg på
de eksisterende rammeverkene og de pedagogiske metodene som brukes på skoler,
utdanningsinstitusjoner og universiteter for å engasjere elever, foreldre og samfunnet
som helhet.
Og, viktigst av alt, det foreslåtte tiltaket vil være nært knyttet opp mot de store
tiltakene som UNESCO allerede har iverksatt, for å utvikle utdanning for bærekraftig
utvikling (Education for Sustainable Development – ESD).
I 2015 vedtok FNs generalforsamling Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, som
omfatter de 17 bærekraftsmålene. EU spilte en avgjørende rolle i utformingen av
Agenda 2030, som er helt i tråd med Europas visjon, og som nå har blitt en plan
for bærekraftig utvikling over hele verden. UNESCO har gitt ESD en sentral plass
i agendaen som et nøkkelinstrument for å oppnå disse målene.
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Det er lagt ned et stort arbeid på europeisk og nasjonalt nivå for å støtte tilegnelsen av
nøkkelkompetanser som bygger opp under arbeidet for bærekraftig utvikling, deriblant
naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk, undervisning i medborgerskap
samt nøkkelkompetanser for livslang læring, dvs. personlig og sosial læring samt
å lære å lære. Neste skritt blir å kombinere de ulike medlemslandenes metoder på
utdanningsområdet og tilføre arbeidet deres et europeisk perspektiv.
De viktigste målene vi må ta fatt på, er å:
a) gi elevene den kunnskapen, de ferdighetene og de holdningene de trenger
for å jobbe og leve på en måte som trygger miljøet, både i dag og for fremtidige
generasjoner.
b) bidra til at elevene engasjerer seg i aktiviteter i samfunnet, slik at de blir
endringsagenter for en mer bærekraftig livsstil.
c) gi veiledning og støtte til skoler og lærere slik at de vet hvordan de kan
samarbeide og utveksle erfaringer mellom medlemslandene.
Lærerne er nøkkelen til å nå de ovennevnte målene. Lærerne spiller en vanskelig
og sentral rolle når det gjelder å få elevene til å endre atferd, og når det gjelder
tiltak basert på solid vitenskapelig grunnlag og beste tilgjengelige praksis i EUs
medlemsland. Lærerne må jobbe mer tverrfaglig og praktisk ved å involvere hele
lærerfellesskapet i alle fag på skolene i EU, samt universiteter, forskningslaboratorier,
næringsliv, helsemyndigheter, biblioteker, foreldre, myndigheter, politikkutformere
osv.
Opplæring for bærekraftig utvikling krever deltakende undervisnings‑ og
læringsmetoder som motiverer og gjør elevene i stand til å endre atferd og bidra
til en bærekraftig utvikling. Disse metodene fremmer kritisk tenkning, ser for seg
fremtidsscenarioer og tar beslutninger på en samarbeidende måte, noe som inspirerer
elevene til å handle og delta med overbevisning i hverdagssituasjoner og i de
demokratiske styreformene.
Med sin vitenskapsbaserte, tverrfaglige, handlingsorienterte metodikk er opplæring
for bærekraftig utvikling (ESD) en sterk drivkraft for sosial og personlig endring.
Her spiller opplæring i medborgerskap en viktig rolle for å utvikle kunnskapen,
ferdighetene og holdningene som er nødvendige i dagens raskt skiftende,
teknologidrevne verden av (feil)kommunikasjon og komplekse sosioøkonomiske
problemstillinger. Dette krever at alle europeiske borgere engasjerer seg og bidrar.

KAPITTEL 1: KLIMAENDRINGER – HVA OG HVORFOR?
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Kapittel
Integrere
undervisning
om klimaendringer
i læreplanen

1. Eco-Schools’ undervisningsopplegg
om klimaendringer: Utvikle den
enkeltes handlekraft!
Nicole Andreou
Internasjonal koordinator
Eco-Schools
Pramod Kumar Sharma
Utdanningsdirektør
Eco-Schools

Eco-Schools-programmet har jobbet iherdig og uavbrutt i 25 år for at utdanning skal
bli anerkjent som en avgjørende drivkraft for å oppnå en bærekraftig utvikling.
Education for Sustainable Development (ESD) er Eco Schools’ kraftigste verktøy,
som er med på å skape flere generasjoner av aktive medborgere ved hjelp av
eksperimentell læring.
Klimaendringene er en kompleks utfordring som samler hele verden omkring ett
problem, men også omkring løsningene. Bærekraftsmål nummer 13 om klimatiltak
går som en rød tråd og påvirker alle de andre målene, og er dermed avgjørende for å
oppnå bærekraftsmålene. Mål 13.3 tar til orde for bedre utdanning, bevisstgjøring og
økt menneskelig og institusjonell evne til å forebygge, tilpasse, begrense effektene
av og advare tidlig mot klimaendringer. I likhet med alle andre problemstillinger
som er forbundet med bærekraft har klimaendringene to sider, sett fra et
utdanningsperspektiv: å lære om problemstillingen og å jobbe med problemstillingen
for å finne løsninger.
Klimakrisen har utfordret skolesystemenes tradisjonelle arbeidsmåter og
tidsperspektiv. Utdanning er nødvendig for å oppnå store samfunnsendringer i løpet
av relativt kort tid.
Pedagogene må i utgangspunktet være oppmerksomme på at elevene kan bli
engstelige på grunn av måten miljøspørsmålene omtales på, og dette gjør det spesielt
vanskelig for barn å jobbe med disse problemstillingene. De kan bli redde, noe som
igjen skaper en følelse av hjelpeløshet og apati. Problemenes enorme omfang kan få
elevene til å tvile på egen mestringsevne og få dem til å tenke at de ikke kan bidra
til å løse problemet. Undervisningen må derfor skape en følelse av håp, mot og
engasjement, slik at alle får tro på at alle handlinger nytter, og at alle kan bidra positivt.
Handlingskompetanse eller handlekraft defineres som «en persons evne til kritisk
utvelgelse og gjennomføring av mulige handlinger som kan løse samfunnsproblemer
gjennom demokratiske mekanismer» (Odabaşı, Kurt, et al., 2011). Et barns personlighet
formes når barnets syn på fremtiden baseres på en positiv innstilling til seg selv og
verden omkring det. Barn trekker ikke instinktivt i retning av det negative, ettersom
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de tror at det bare finnes godt der ute i livet. Positiv tenkning som at «evnen til
å være konstruktiv i endringsprosessen på samfunnsnivå bestemmer en persons
handlingskompetanse» (Jeffery, 2011) bør være det ultimate målet for enhver
utdanningsinstitusjon.
Undervisning som tar for seg klimaendringene bør i utgangspunktet formes
som et åpent spørsmål, der man prøver å finne en løsning med de ressursene
man har tilgjengelig, i stedet for å legge vekt på det som ikke fungerer. Når man
fortløpende utforsker nye muligheter, skapes det trygghet på at man kan takle usikre
utfordringer. Kjernen i Eco-Schools-programmet er for eksempel positiv handling
eller håndavtrykkskompetanse. Ifølge Centre for Environment Education India,
organisasjonen som lanserte konseptet for første gang under UNESCO-konferansen
om miljøopplæring i 2007, er håndavtrykket et positivt tiltak for å redusere menneskets
fotavtrykk, og det innebærer en forpliktelse om å bidra positivt til bærekraft. «Mens
fotavtrykket er et mål på menneskelig press på jordens ressurser, er håndavtrykket et
mål på hva vi, både sammen og hver for oss, kan gjøre for å gjenopprette balansen
mellom forbruk og klodens bæreevne». Programmet bygger opp elevenes handlekraft
slik at de kan ta informerte beslutninger og bidra positivt i bærekraftspørsmål
i hverdagen. Slik oppmuntres elevene til å samarbeide med og involvere lokalmiljøene
i felles løsninger. Prosjektbasert læring basert på sjutrinnsmodellen for å skape
endring, gir praktisk erfaring med problemløsningsferdigheter (kritisk og kreativ
tenkning, beslutningstaking osv.), som dermed blir kompetanser som aktive borgere
besitter.
Eksperimentelle læringsmuligheter, som å redusere skolens karbonfotavtrykk eller få
den til å gå over til sirkulær økonomi, er med på å utvikle problemløsningsferdighetene.
Dette er et samlet resultat av evnen til å gjennomføre en undersøkelse, kritisk
analyse, refleksjon og å ha en visjon for en fremtid formet av individuell og kollektiv
handling. Bærekraftsmålene skaper inspirasjon og tro på positive handlinger (gjennom
mestringstro og kontrollfokus), noe som gir engasjement – en bedre løsning enn å
bruke frykt og moralsk pekefinger. Erfaringer og handlinger henger tett sammen.
Nøkkelen til å bruke eksperimentell læring for å utvikle handlingskompetanse, ligger
i bruk av en rekke elevsentrerte undervisnings‑ og læringsstrategier i virkelige
situasjoner for å simulere og praktisere handlekraft. Noen av disse innfallsvinklene
baserer seg også på samarbeid og læring gjennom samarbeid mellom skoler og
partnerskap som kan utveksle ulike perspektiver.
Nøkkelen er å oppmuntre til dialog mellom elever og skoler med ulikt utgangspunkt –
sosioøkonomisk, geografisk, kulturelt osv.
For å oppnå dette, er det gunstigst om prosjektene tar utgangspunkt i relevante
problemstillinger som angår oss. Husk at hvis du ikke ser noe problem, er det lurt å
begynne med å spørre hvorfor det «ikke finnes noe problem». Det er også effektivt
å organisere for eksempel besøk/ekskursjoner, undersøkelser og intervjuer som gir
mulighet til å utveksle synspunkter og lære av eksperter, siden læring som tar sikte
på å være til nytte for alle, kan anspore til handling og gi kunnskap. Det er også viktig
å bruke metoder som bruker simulering eller å sette seg i den aktuelle personens
sted – rollespill, leker, eksperimenter, casestudier. Dette utvikler empati og bidrar til å
bringe ulike perspektiver inn i klasserommet. Slike simuleringer er også med på å flytte
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kontrollfokuset til personen selv og gi mestringstro, to viktige faktorer som er med
på å bestemme folks handlinger. Ved å reflektere over autentiske læringsopplevelser
i essay, dagbøker og diskusjoner, kan elevene bygge opp den nødvendige kunnskapen
til å handle målrettet. Lærerne bør også vurdere å trekke inn personer/eksperter som
jobber med en problemstilling, og få dem til å fortelle.
Dette kan skje i form av videoer eller bruk av andre multimedier som tilrettelegges for
bestemte emner. Slike erfaringer skaper en visjon og motivasjon til å gjøre noe.
Klimaendringer er et flerdimensjonalt og abstrakt konsept som kan gjøres mer
oversiktlig ved å bruke visualisering – tankekart, scenariobygging, livssyklusanalyser.
Slike verktøy gjør ikke bare abstrakte begreper mer konkrete, de gjør det også enklere
å se hva som kan gjøres.
Vi må alltid huske at det er viktig med merkedager og holdningskampanjer for å øke
aksepten for ideer og skape sosiale normer. Bruk av ulike medier, for eksempel blogger
og innlegg i sosiale medier, videoer, massemøter og demonstrasjoner, utstillinger,
forestillinger og flashmobber, oppmuntrer elevene til å bli mer bevisst.
Når det gjelder atferdsendringer er vi først og fremst ute etter at elevene velger
en livsstil med lavt karbonfotavtrykk. Dette innebærer å handle lokalt, reparere og
oppsirkulere ting, dele osv. Ansvarlig og, der det er mulig, redusert forbruk viser at
elevene for eksempel skjønner at energi er en avgjørende del av produksjons- og
forbrukssystemene. Prosjektene bør oppmuntre til mindre karbonintensiv atferd
og praksis – gå, sykle, ansvarlig forbruk, effektiv bruk av energi og ressurser.
Skoleområdet er perfekt for grønne prosjekter som kan gi praktisk forståelse av
hvordan plantene fungerer som karbonoppsamlere. Prosjekter om klimaendringer
bør derfor også få elevene til å støtte bedrifter som overvåker og reduserer
karbonfotavtrykket og opptrer på en ansvarlig måte.
Skoleprosjektene bør adressere ulike aspekter ved klimaendringene. I tillegg til
å redusere utslippene av klimagasser for å begrense klimaendringene, blir det
stadig viktigere å tilpasse seg konsekvensene og gjøre samfunnene våre mer
tilpasningsdyktige. Det å takle klimaendringene betyr også å støtte sårbare
folkegrupper og håndtere andre globale utfordringer som fattigdom, ulikhet og
nedbrytning av miljøet.
Det er også viktig at skolene oppmuntrer elevene til å utforske og rapportere om
klimaendringer i lokalt og internasjonalt perspektiv.
Dette hjelper dem ikke bare med å sammenstille informasjon og forstå global politikk
og globale løsninger, det gir dem også effektive kommunikasjonsferdigheter som kan
virke bevissthetsfremmende. Dette er nyttig når de skal planlegge og kjøre lokale
kampanjer for å skape økt bevissthet og iverksette tiltak i lokalmiljøet. Det gir også
barn og unge et grunnlag for å ta informerte valg, særlig når de bruker stemmeretten
sin, både i dag og i resten av livet som aktive samfunnsborgere.
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2. Inspirerende eTwinning-prosjekter
I eTwinning får elever og lærere konkrete muligheter
til å undersøke, skape og handle slik at de kan forstå
og engasjere seg i klimatiltakene. I neste kapittel
kan du lese om en rekke eTwinning-prosjekter for
ulike aldersgrupper og med ulik vanskegrad. Her
kan skoler og lærere finne undervisningsideer, og
prosjektene kan inspirere til ulike aktiviteter for å
fremme, informere om og engasjere seg i temaet fra
ulike perspektiver.

ALDER 0–6

BARNEHAGE/FØRSKOLE

1. Skogen vår, livet vårt
Dette prosjektet oppmuntrer barn i førskole/
barnehage til å lære om miljøet, samtidig som de
får erfaring med koding og realfagskunnskaper.
Elevene gjennomførte ulike aktiviteter både på
stedet og på nett. De samarbeidet lokalt med
de andre barna og internasjonalt med de andre
prosjektmedlemmene.
Aktivitetene startet med at lærerne fortalte
om noen nettspill med miljøtema. Disse ble
spilt på alle avdelingene. Etterpå lærte barna
i hver gruppe om trær. De tegnet, plantet og
eksperimenterte i barnehagens uteområde og lærte hvordan trærne er bygd opp
og hvilken betydning de har. Barna laget en kode for trær på papir og utvekslet
koder i TwinSpace. Dette var en forberedelse til å bruke koding med Beebots (en
programmerbar robot) senere. Elevene lærte også om fotavtrykket til ulike dyr. De
utforsket omgivelsene med spill, kreative uttrykk og med å dra på turer. Etter at
forarbeidet var ferdig, bestemte barna seg for å studere en havskilpadde. De laget
spill, fremføringer og nettaktiviteter for denne aktiviteten. Det ble laget en felles e-bok
som inneholdt alle bidragene fra barna.
Det ble også laget en kort, felles animasjonsfilm av et felles bilde, og kodetreet ble delt
og jobbet videre med på et nettmøte. I tillegg ble det skrevet en felles historie, som
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også ble illustrert av alle barna og presentert i enda en e-bok. Til slutt ble det laget en
illustrert ordbok med definisjoner og illustrasjoner av naturelementer. Alle bidragene
ble samlet og presentert i en tredje e-bok. Partnerne laget en egen nettside for å
formidle informasjon om prosjektet. Her delte de alle e-bøker, spill og god praksis som
de hadde tilegnet seg i løpet av læringsreisen.
Land: Bulgaria, Estland, Hellas, Litauen, Serbia, Slovakia, Spania, Tyrkia.
Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/79649/home
Verktøy: Beebots, pic-collage, Mentimeter, issuu

2. Green Kid
Green Kid er en superhelt som prøver å redde
kloden. Superhelten ble designet og skapt av
elevene i prosjektet og lærer barna hvordan de
kan bli «grønne barn» (Green kids). Målsettingen
for prosjektet var å øke bevisstheten omkring
miljøsaken og presentere tiltak for å beskytte
jorden. Underveis fikk elevene bedre digitale
og kommunikative ferdigheter, og de ble mer
kreative.
Barna nådde målene ved å gjennomføre en
rekke aktiviteter som klassene jobbet med hver for seg, og som de deretter delte
med de andre skolene. Elevene la ut tegningene sine på Padlets og kom med forslag
til hvordan de kunne bli en «Green kid». For eksempel: bruke mindre plast, bruke
offentlig transport, plante trær, slutte å forsøple. Kort sagt: «redusere, gjenbruke
og resirkulere». Elevene prøvde ut og utforsket alle disse forslagene i form av lokale
tiltak og felles utforming av e-bøker. Hver klasse plantet blomster og trær og prøvde
seg som gartnere på sin egen skole. En felles e-bok med bidrag fra hver klasse viste
hvordan barna kan hjelpe utrydningstruede dyr. Hver klasse laget utkast til et kapittel
og la inn tegninger og illustrasjoner. Under det videre arbeidet inviterte en av skolene
en ekspert som holdt en presentasjon om utrydningstruede dyr. En annen skole
reddet en fugl som hadde satt seg fast i skolegården, mens en tredje skole undersøkte
nettressurser og laget informasjonsplakater for å gjøre andre mer bevisst på temaet.
Det ble laget enda en felles e-bok der elevene undersøkte trær og hvilken betydning
de har (elevene besøkte da lokale skoger). En tredje e-bok handlet om luft- og
vannforurensing, hva som er årsakene til dette og hvilke løsninger som kan finnes.
En av partnerne utforsket temaet nærmere og forsket på sur nedbør. Det ble laget
plakater og gjenstander som forklarte denne viktige problemstillingen.
En fjerde og siste bok ble laget av alle elevene i fellesskap. Temaet for denne var
plastreduksjon. Klassene studerte hver for seg hvordan plast påvirker naturen, og
funnene ble delt og diskutert på en Padlet i TwinSpace.
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Etterpå arrangerte elevene en kampanje for å redusere bruken av plast på den enkelte
skolen. Innsikten i og forslagene til hvordan man kan begrense plastforurensningen ble
samlet i en felles e-bok.
Prosjektet ble avsluttet med at hver klasse laget en sang og en video til en
konkurranse. Det ble også gjennomført flere ulike formidlingsaktiviteter, blant annet
ble prosjektet presentert for lokalmiljøet og resten av skolen, og elevene besøkte
byens borgermester.
Land: Frankrike, Georgia, Hellas, Serbia, Spania, Tyrkia, Storbritannia.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/67282/home
Verktøy: StoryJumper

ALDER 7–11

BARNETRINNET

3. Tre detektiver gjennom hele Europa
Forskning viser at klimaendringene fører til
tidligere vår. Skolene kan hjelpe forskerne ved å
samle inn data om når trærne skyter knopp over
hele Europa.
I dette prosjektet valgte elevene tre treslag som
vokser der de bor, de fant eksemplarer av disse
artene på skolens område, fulgte med på når
trærne fikk knopper om våren og registrerte
observasjonene i appen iNaturalist. I tråd med
FNs bærekraftsmål bidro elevene til å studere et
globalt problem. Forskningsarbeidet ble utført i de
nasjonale gruppene, og de fikk tilbakemeldinger fra
og kommuniserte med gruppene i de andre landene.
I denne prosessen kunne elevene i hvert land be andre grupper om å undersøke
noen arter og formidle informasjon og ideer. På slutten av prosjektet laget alle
gruppene en presentasjon av plantelivet og klimaet i landet sitt, basert på ulike
audiovisuelle kilder og artikler som var publisert i forskjellige vitenskapelige
medier. Elevene ble bedt om å beskrive læringsprosessen, hvilke utfordringer
de hadde støtt på og hvilke løsninger de hadde funnet mens de jobbet med
de aktuelle kildene. Underveis i prosjektet reflekterte elevene over effektene
av klimaendringene, og de innså at «vanlige» borgere kan bidra til globale
problemstillinger.
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Land: Kroatia, Frankrike, Tyskland, Georgia Spania, Italia, Latvia, Polen,
Portugal, Romania, Tyrkia, Storbritannia.
Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/68150/
hjemme-verktøy: iNaturalist and Padlet

4. La oss gå mot strømmen!
Dette prosjektet tok for seg bærekraftig utvikling
ved å studere avfallshåndtering, energiforbruk og
miljøvennlige tiltak.
Elevene undersøkte sitt eget miljø og
sammenlignet det med partnernes.
Ved å utveksle bilder, tegninger og beskrivelser
av naturreservater, elver, landskapet rundt
skolen og underliggende historier og mytologi,
lærte elevene om lokalmiljøet sitt og fikk lære
mer om partnernes land langt borte. Det å
sammenligne skolen med partnernes skole tilførte prosjektet verdi, fordi elevene
fikk bli kjent med sitt eget lokalmiljø og sammenligne ulike virkeligheter som har den
samme bekymringen for miljøet. Underveis reflekterte elevene over hvilken rolle de
har som miljøborgere. Her studerte de ideen med solidaritet og sosiale bindinger
i øko-fellesskap over hele Europa. Det første som ble gjort i prosjektet, var å utforme
prosjektlogoen. Dette ble gjort av alle elevene i fellesskap med bruk av et nettbasert
tegneverktøy. Prosjektet rommet også aktiviteter som bidro til samarbeid og utveksling
av informasjon. For å oppsummere undersøkelsene de hadde gjort, laget elevene en
felles e-bok med bilder, fotografier og forslag fra fagpersoner. Boken inneholdt også
en historie om en rosa flamingo. Elevene laget dessuten en felles diktbok om elver, og
alle fremførte en sang som fortalte om elver. Til slutt oppfordret elevene til handling
ved å lage korte videoer om hvorfor de «går mot strømmen» og hvordan de kan hjelpe
miljøet.
Land: Den tsjekkiske republikk, Hellas, Italia, Spania.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/77330/home
Verktøy: Padlet, Myadvent, Madmagz, SurveyMonkey, Koji, flipgrid
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5. Naturvernere
I dette prosjektet brukte elevene tre måneder
på å studere tre temaer (ett tema hver måned):
jordforurensning, vannforurensning og
luftforurensning.
Hver måned utførte elevene eksperimenter,
laget informasjonsplakater og tankekart og
delte informasjonen de fant, med medelevene
i et nettseminar. I løpet av aktivitetene fikk
elevene kjennskap til vitenskapelige konsepter
og prosesser, og de fikk anledning til å lære og
omsette kunnskapen sin til handling i form av
resirkulering og holdningsskapende arbeid på skolen.
Land: Bulgaria, Frankrike, Italia, Romania, Slovakia, Tyrkia, Ukraina.
Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/81904/home
Verktøy: Blogspot, storyjumper

6. Planeten Jorden og dens venner
Elevene fikk mer og dypere kunnskap om
miljøspørsmål og hvilke utfordringer verden står
overfor, og samtidig ble kunnskapen omsatt
i handling.
Gjennom ulike aktiviteter gjorde elevene
andre elever og lokalmiljøet mer bevisst
på klimaendringer, resirkulering, avfall og
forurensning. Elevene laget en plakat om
økologiske problemstillinger, lærte yngre elever
hvordan de skulle resirkulere og kildesortere søppel, de intervjuet foreldrene om hva
deres husstand gjør for miljøet, og de laget quizer, spill og kryssord om miljøspørsmål
på nett, slik at de kunne deles med hele skolemiljøet. Elevene ble også oppfordret til
å bidra aktivt i miljøaksjoner ved å lage egne kunstverk av resirkulerte materialer og
søppel. Etter hver oppgave laget elevene fengende videoer med holdningsskapende
sanger. Elevene samarbeidet i internasjonale grupper, der de jobbet med og delte
bilder av de økologiske utfordringene i miljøet, som forsøpling og forurensning,
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samtidig som de delte den vakre naturen i hjemlandet sitt. Til slutt ga elevene
tilbakemelding på prosjektet i en meningsmåling og på en refleksjonstavle, slik at
de kunne dele erfaringer og input fra læringsprosessen.
Land: Italia, Polen, Romania, Spania.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/70295/home
Verktøy: Biteable

7. Ingen tid å miste
I dette prosjektet gikk barneskoler fra Frankrike og
Nederland sammen om å lære om avfall i lokalmiljøet
og i elvene i nærområdet (Garonne og Maas).
Elevene samlet avfall og sorterte søppel, sendte
hverandre kort laget av avfallspapir, skrev og sang
en eTwinning-sang om søppelsortering sammen,
og de spilte spill der de brukte all informasjonen
de hadde samlet i prosjektet. De koreograferte og
fremførte i tillegg en «søppeldans» i hvert land, og
til slutt satte de den sammen til en felles dans. Når
det gjelder tilleggsapper og IKT-verktøy, tok elevene lydopptak, laget Voki-kort og
vokabularkort på engelsk og fransk, slik at de fikk bedre språkkunnskaper og større
vokabular også om temaer knyttet til miljøområdet. Til slutt organiserte elevene
søppelrydding på skolen og i lokalmiljøet, der de samlet, sorterte og resirkulerte
søppel.
Land: Frankrike, Nederland.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/70605/home
Verktøy: Voki
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ALDER 12–15

UNGDOMSTRINNET

8. Europa – i går – i dag – i morgen
Dette prosjektet lærte elevene hvordan de skulle lete
etter informasjon på nettet og deretter bruke den til
å lage engasjerende resultater, for eksempel felles
sanger. Prosjektet benyttet samarbeidsmetodikk,
kreative oppgaver og oppmerksom kommunikasjon.
Med utgangspunkt i dagens utfordringer tok elevene
for seg klimaendringer og miljøspørsmål. I en Tricideraktivitet lærte elevene hvordan de skulle uttrykke
ideene sine på nettet på en respektfull måte. Deretter
ble elevene bedt om å føre en virtuell dagbok
der de noterte ideer og inntrykk fra de ulike aktivitetene. Elevene møttes i flere
videokonferanser for å bli kjent med hverandre, og de utvekslet brev med de andre
deltakerklassene. Etterpå samarbeidet de i internasjonale grupper. Hver gruppe jobbet
med ett av følgende temaer: vannsparing, sunn mat, energisparing, miljøvern, avfall,
dialog og fred, og kor.
Etter forskningsaktivitetene ble det laget vokabularark og ordskyer for hvert tema.
Med dagens miljøutfordringer som utgangspunkt ble elevene oppfordret til å finne
informasjon om utfordringer i tidligere tider. Her undersøkte hver klasse ulike måter
å lære om holocaust og historien fra andre verdenskrig på, og etterpå utvekslet
elevene spørsmål og inntrykk. Prosjektet ble avsluttet med en fremtidsrettet aktivitet,
der elevene skrev en del av en sang i internasjonale grupper med utgangspunkt
i samme tema. Senere ble tekstene og sangene fra alle gruppene satt sammen til
en internasjonal sang som berører alle temaene elevene hadde jobbet med. Det ble
gjort videoopptak, og til slutt valgte elevene den beste videoen og tittelen på denne
internasjonale sangen som de hadde laget i fellesskap: «Europe Yesterday, Today and
Tomorrow».
Land: Frankrike, Tyskland, Ukraina.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/68107
Verktøy: Tricider, Mentimeter, Dragnsurvey, Zeemap, befunky, collagephoto,
pixi, birdsdessine, framapad
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9. Hånd i hånd for å redde landet vårt
I dette prosjektet jobbet elevene i nasjonale
og internasjonale grupper, der de lærte om
planeten vår og hvordan vi kan ta vare på den
for fremtidige generasjoner. Elevene undersøkte
hvordan vi i praksis kan beskytte miljøet, bevare
naturressursene, ha et økonomisk energi‑ og
vannforbruk og finne løsninger på avfallsproblemet.
Ved å samle informasjon på lokalt nivå, analysere
den og dele hvordan de enkelte regionene
håndterer miljøspørsmålene, utviklet elevene en
plan for å redusere sløsingen med naturressursene,
redusere forurensningen og resirkulere.
Informasjonsletingen og ‑innhentingen startet med at elevene så nærmere på
fem av FNs bærekraftsmål: rent vann og gode sanitærforhold, ren energi som ikke
er altfor dyr, klimatiltak, livet under vann og livet på land. Elevene studerte de
ulike bærekraftsmålene som handler om forurensning og alternative energikilder.
De jobbet i nasjonale grupper og delte ressursene de laget: puslespill, plakater,
informasjonsark, quizer, videoer, nettspill, presentasjoner og sanger. Etterpå
laget hver gruppe en holdnings‑ og kommunikasjonskampanje som besto av
en blogg, plakater og nyhetsartikler. De engasjerte seg også i resirkulering og
bevisstgjørende aktiviteter på skolen og i lokalmiljøet.
Elevene arrangerte seminarer for yngre elever, ryddet opp i området på skolen
og organiserte utstillinger med dette temaet, der de viste hva man kan få ut av
avfallet, hvordan vi kan resirkulere og hvorfor dette er så viktig. Prosjektet ble
bygget inn i ulike temaer i læreplanen: elevene gjennomførte eksperimenter
i fysikkundervisningen, besøkte en avfallsstasjon, et vindkraftanlegg og
naturområder, og laget utstillinger med vakre og originale kunstverk av resirkulerte
gjenstander i samarbeid med lærerne i kunst og håndverk. I samarbeid med
IKT-læreren laget de dessuten videoer og spill med kodeprogrammet «Scratch».
Eksterne fagfolk, som universitetsprofessorer og eksperter, ble invitert til skolene
for å gi input. Elevene samarbeidet i internasjonale grupper om å lage en nettbasert
historie, de skrev og komponerte en sang og laget et nettspill basert på denne
historien. De publiserte også en felles e-bok med omfattende forskning på jordens
energiressurser, med eksempler og analyse av utfordringene i deres eget land.
Land: Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Den tsjekkiske republikk, Hellas, Italia,
Jordan, Slovakia, Tunisia, Ukraina.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/82885/home
Verktøy: Kahoot, answergarden, bookcreator, Scratch, learningapps
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10. SWAT – Vi driver vitenskapen fremover
(Science will Advance through us)
Dette prosjektet tar for seg studien av
polarvitenskapen, særlig forskningen som gjøres
i Antarktis i ANDRILL-prosjektet (vitenskapelig
boreprosjekt i Antarktis for å samle informasjon
om tidligere perioder med global oppvarming og
nedkjøling).
Underveis i skoleprosjektet studerte elevene
hvordan endringer i polområdene påvirker klimaet
på hele kloden. Elevene fulgte med på de siste
årenes klimaendringer, både i Middelhavslandene
og i kystnære områder på Den iberiske halvøy. Først ble elevene delt inn i grupper
der de lærte om historie, geografi og klimaendringer på begge polene, og de delte
informasjonen i ulike nettverktøy. Etterpå lærte de spanske elevene sine italienske
motparter hvordan de skulle lage slagord på spansk. Elevene laget vokabularkort om
klimaspørsmål, delte informasjon og møtte hverandre på nettkonferanser for å snakke
mer om hva de hadde funnet ut.
Elevene engasjerte også yngre elever på skolen. Elevene på andre trinn laget og bidro
med et lydopptak der de delte det de hadde lært om Nord- og Sydpolen. Yngre elever
laget videoer, spill og kort som de delte med de andre partnerne.
Elevene studerte dagbøkene til forskere og ekspedisjoner i Antarktis for å finne ut
hvordan de har levd, og de laget en felles dagbok med en ordliste som dekker all
terminologi som er spesifikk for stedet. Elevene arrangerte også lokale konferanser
der de tok opp spørsmålet: «Er europeerne egentlig klar over hvilke problemer
klimaendringene representerer?». De jobbet med jordomseilingen til Magellan og
Elcano og studerte hvordan havene som disse eventyrerne kartla, har endret seg
over tid.
Til slutt tok elevene direkte kontakt med den spanske basen i Antarktis, der en
forsker og en militært ansatt fortalte om kontinentets historie og presenterte hva de
jobber med.
Land: Italia, Spania.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Verktøy: SoundCloud, Calameo, issuu
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11. Verdensutforskerklubben
Dette er et tverrfaglig prosjekt som ser
nærmere på klimaendringer og miljø, og som
involverer fagene engelsk, IKT, naturfag,
matematikk og samfunnsfag. Elevene la ut
på en reise med National Geographic: de
fikk rollen som forskere som skulle forestille
seg at de bodde på en uutforsket øy.
Elevene måtte jobbe med problemstillinger
som å finne et sted å bo og sørge for at
livet på øya ville være bærekraftig og grønt.
Elevene jobbet i blandede internasjonale
grupper gjennom hele prosjektet og delte
ideer og resultater av undersøkelsene de gjennomførte. Hver gruppe fikk i oppdrag å
løse ulike oppgaver: øya de kom til, måtte kartlegges – elevene ble bedt om å studere
kartet over øya og sette seg inn i topografi, ressurser og farer. Elevene samarbeidet
og laget regler og prioriteringer, og etterpå laget de felles dagbøker der de skrev om
hvilke utfordringer de møtte fra dag til dag.
I tillegg til disse oppdragene, laget elevene Kahoot-er om ulike berømte forskere: hver
gruppe presenterte sin Kahoot og det ble arrangert en turnering der delevene kunne
lage et nettspill. De fikk også mulighet til å lære og dele informasjon med andre elever
rundt omkring i Europa. Gruppene studerte temaer som forurensning, energi og avfall
med bruk av nettverktøy som Google earth, Padlets, Tricider, Voicethread, Flippity,
Linoit, Popplet (tankekart), Meetingwords, Story jumper, Book Creator og Google
slides.
Elevene formidlet arbeidet i prosjektet ved å dele informasjonen de hadde funnet
og ved å drive bevisstgjøring om temaet på skolen og i lokalmiljøet: de organiserte
informasjonsdager, presenterte prosjektet og prosjektresultatene på skoleradioen
og skolens blogg, de hengte opp plakater om prosjektet og innholdet på skolen,
publiserte artikler i skoleavisen og flere andre ting. Til slutt laget og delte elevene korte
videomeldinger der de presenterte sine egne synspunkter på prosjektresultatene.
Land: Italia, Romania, Spania, Slovenia, Ukraina.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Verktøy: SoundCloud, Calameo, issuu
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12. Monfragüe y Scandola:
¡un@ misma meta!
Dette prosjektet tar for seg naturarven ved
å øke elevenes tilhørighet til og kunnskap
om miljøet rundt dem. Målet med prosjektet
var at elevene skulle føle sterkere tilknytning
til naturen og verdsette den høyere, og at
de skulle bli ambassadører for bærekraftig
utvikling.
Elevene jobbet i internasjonale grupper og
lærte om naturressurser (i Corcega tok de for
seg Scandola naturreservat, og i Extremadura
studerte de nasjonalparken i Monfragüe).
Hver av de internasjonale gruppene fungerte som en europeisk miljøvernorganisasjon,
der de diskuterte ideer og iverksatte tiltak. Prosjektet ble drevet både på spansk og
engelsk. Elevene startet med å utforske ulike sider ved naturreservatet i blandede
grupper: hvor ligger det, hva slags flora og fauna finnes det der og hvilke problemer og
utfordringer står det overfor. I fase to ble elevene delt inn i internasjonale grupper ut
fra interesse, og hver gruppe jobbet med ulike oppgaver:
— En designgruppe laget plakater, slagord og bannere på nettet.
—P
 ressegruppen laget en blogg som fortalte om utfordringene for naturen og
diskuterte disse utfordringene på en felles diskusjonstavle.
—E
 n forsknings- og dokumentasjonsgruppe samlet artikler, nettsider og videoer om
naturreservatene.
—E
 n opplærings‑ og PR-gruppe fulgte de samme trinnene som forsknings‑ og
dokumentasjonsgruppen.
Til slutt laget begge skolene en felles PowerPoint-presentasjon som oppsummerte
forskningen og arbeidet som var gjort. I tillegg jobbet de for å beskytte og bevare
naturområdene i lokalavisen, i presentasjoner for lærerne, på Twitter og i den digitale
skoleavisen.
Land: Frankrike, Spania.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/78338/home
Verktøy: google pack, SurveyMonkey, Twitter
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ALDER 16–19

VIDEREGÅENDE SKOLE

13. Risikoer på jorden – jorden er
risikabel
I dette prosjektet samarbeidet elever fra
Guadeloupe, et fransk territorium i Karibia, med
elever fra Joniškis, like ved Østersjøen. Elevene
jobbet med miljøtrusler og naturkatastrofer, globale
vitenskapsapper og løsninger på miljøtruslene.
Ideen til prosjektet kom etter orkanen Maria,
som i september 2017 raserte den franske øya
Guadeloupe. I nasjonale grupper presenterte hvert
land miljøtruslene i sitt eget område: tsunamier,
jordskjelv og orkaner i Guadeloupe, og flom, orkaner og stormer i Litauen. Etterpå
laget og spilte elevene Kahoot med informasjonen de hadde utvekslet, og de laget
et nettkart over de største naturkatastrofene, hvor de hadde funnet frem til sted og
bakgrunnsinformasjon. Til slutt gikk elevene sammen om å samle og kartlegge data.
Ut fra dette laget Paulius Šukys fra den litauiske gruppen en app som var basert på
de innsamlede dataene og innspill fra alle deltakerne. Med mobilappen kan brukerne
sende data om naturkatastrofer (type, bilde av skadene og hvor de har rammet,
vurdering og beskrivelse av katastrofen) til et kart på nettet. Appen finnes på fransk og
litauisk, og kartet hentes opp på en egen nettside.
Land: Frankrike (Guadeloupe), Litauen.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/56107/pages/
page/325439
Verktøy: Padlet, Genially, Kahoot
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14. Eco-Schools i aksjon for
energiøkonomisering
I dette prosjektet ble elevene engasjert
i energisparingsaktiviteter både på skolen og privat.
De tilegnet seg kunnskap, holdninger og verdier som de
trenger for å skape en bærekraftig fremtid og bli aktive
borgere i et demokratisk samfunn, der de kan stille krav
og gjøre positive handlinger.
Prosjektets første del satte søkelys på
«miljøoppvåkning» (bevisstgjøring på
miljøproblemstillinger), med utgangspunkt i en quiz
der elevene fikk hjelp til å vurdere hvor miljøbevisste de var. Etterpå analyserte hver
klasse den globale oppvarmingen i hjemlandet sitt ved å måle hvor mange grader
temperaturen har steget i forhold til tidligere tiår. Elevene jobbet med temaet
i form av dokumentarer og undersøkelser som ble gjort i hver klasse, og de laget
spørrekonkurranser og aktiviteter på nett for partnerne. Elevene gjennomførte også
aktiviteter der de skulle tenke kritisk. Utgangspunktet var spørsmålet: Hvorfor er
menneskene så lite flinke til å tenke på klimaendringene? Elevene fra alle klassene
kommenterte og delte ideene sine i videoer og på en felles Tricider-tavle.
Elevene jobbet videre med nøkkelspørsmålet for å bidra til et felles produkt: et tankekart
som samlet og knyttet sammen alle svarene. De lærte om presserende miljøsaker med
fokus på bærekraftsmål og klimaurettferdighet, gjennom videoer og annen informasjon
som lærerne samlet inn og delte via felles Padlets og andre nettverktøy.
I andre del av prosjektet skulle elevene lære om og utforske sitt eget miljø. Elevene på
hver skole gikk rundt i skolebygget, der de skulle registrere hvordan det stod til når det
gjaldt belysning, oppvarming, vinduer, elektriske innretninger, strømforbruk og elevenes
holdninger. Energivandringen ble fotografert og filmet. Hver skole kommenterte og
foreslo hvordan en av partnerskolene kunne løse problemene sine. Etterpå utformet
hver skole tiltak i lokalmiljøet for å mobilisere de andre til å gjøre noe for klimaet. Blant
aktivitetene var presentasjon av plakater, resirkuleringstiltak, informasjonsforedrag
i andre klasser, graffiti utenfor skolen og søppelplukking på skolen.
I tredje og siste del av prosjektet lanserte elevene en øko-kampanje der de laget en
felles e-bok for å fremme bærekraftsmålene og tilhørende tiltak. Elevene skrev også
slagord og laget plakater, brosjyrer/medlemsblad på nett, med tips til energisparing og
økobudskap på YouTube.
Land: Tyskland, Hellas, Polen, Spania.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/71729/pages/
page/654355
Verktøy: learningapps, tricider, issue, padlet, mindmeister, pizap, Kizoa,
picmonkey, befunky, canva, spark adobe
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15. Klimaet der vi bor
Dette tverrfaglige prosjektet tok for seg bærekraftig
utvikling og klimaendringer på en spesiell
måte. Temaene som vanligvis ble jobbet med
i geografiundervisningen, ble tilpasset.
Temaene omfattet: å brødfø mennesker,
energispørsmål, risikoutsatte områder, transport og
mobilitet (byer og bærekraftig utvikling).
Elevene begynte med å jobbe i internasjonale
grupper. De møttes i nettmøter, der de først
presenterte seg og fortalte om miljøet de bor i ved å presentere en analyse av
klimaendringene i hjemlandet. Etterpå valgte elevene hvilket tema de ønsket å
jobbe med videre. På nettmøte nummer to jobbet skolene sammen og presenterte
hva de hadde funnet ut om det aktuelle temaet. De brukte ulike IKT-verktøy, blant
annet stemmeopptak, delte dokumenter og forum. Hver gruppe laget en ordbok
om klimaendringer på engelsk, norsk og fransk. Da de møttes for tredje gang, laget
elevene et internasjonalt magasin sammen ved hjelp av Madmagz. Elevene lærte
om opphavsrett og møtte deretter partnerne sine på nettet og laget utkast til de
ulike sidene i magasinet ved å gjøre undersøkelser og diskutere. På det fjerde møtet
presenterte de internasjonale gruppene arbeidet sitt og fylte ut en prosjektevaluering
i appen Dragnsurvey. Etterpå analyserte de resultatene sammen med lærerne. Til
slutt presenterte elevene den endelige versjonen av Madmagz: «klimaet der vi bor»,
som dekket tre temaer: 1. trening og klimaendringer, 2. klima: nå og i fremtiden, og 3.
klimaendringer, forurensning og fornybar energi.
På slutten av prosjektet spilte elevene en Kahoot laget av den norske skolen, der alle
temaene var representert.
Land: Frankrike, Norge.
Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65041/pages/
page/380858
Verktøy: Madmagz, Kahoot, Prezi, learningapps
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16. Protejamos juntos nuestro entorno/
Sammen beskytter vi miljøet
I dette tverrfaglige og flernasjonale prosjektet, som
ble gjennomført på engelsk, fransk, tysk og spansk,
studerte og samarbeidet elevene om temaer knyttet til
resirkulering, bærekraftig utvikling, miljøvennlig atferd
på hjemstedet og bevisstgjøring på skolen.
I de ulike aktivitetene i prosjektet fikk elevene både
lære et fremmedspråk, bli bevisst på miljøet og lære om
bærekraftig utvikling. Lærerne ga elevene mulighet til
å få et innblikk i den globale dimensjonen og til å se at
kunnskapen i prosjektet dekker flere fag.
Som første aktivitet jobbet elevene i nasjonale grupper, der de laget spill,
spørrekonkurranser og presentasjoner som ble delt med andre elever. Temaet var
hjemstedet og floraen og faunaen i området. Det ble samlet inn materiale som ble delt
med partnerne i en e-bok. Elevene laget fordypningspresentasjoner om miljøpolitikk
og tiltak som var iverksatt i landet, regionen og på skolen. Etterpå gikk elevene
sammen om å lage plakater og reklamemateriell: én partner laget en tegning og en
annen fullførte med innhold som slagord og tekst på fremmedspråket de skulle lære.
For å forbedre miljøavtrykket, laget elevene et spørreskjema for å undersøke
partnernes miljøavtrykk. Etterpå analyserte de resultatet. I denne aktiviteten så
deltakerne hvordan livsstilen deres påvirker økosystemet, og den ga et godt grunnlag
for å reflektere over mulige atferdsendringer som kan gi en mer bærekraftig livsstil.
Etterpå samarbeidet elevene i internasjonale grupper, der de utarbeidet felles etiske
retningslinjer – en felles veiledning for miljøborgeren som forteller hvordan man skal
leve på en miljøvennlig måte, med konkrete bilder og infografikk på både spansk og
engelsk.
Til slutt jobbet elevene i internasjonale grupper og laget en felles tegneserie på
engelsk og spansk. Hver gruppe foreslo en idé som dannet temaet for tegneserien.
Dette ble gjort ved samskriving. Etterpå gjorde en annen gruppe teksten om til en
tegneserie. Elevene brukte en rekke IKT-verktøy for å lage tegneseriene: Pixton, Canva,
tegneserieapper og flere andre.
For å øke bevisstheten også i skolemiljøet, organiserte elevene informasjonsstander
og foredrag om miljøutfordringer på skolen og i lokalmiljøet, de resirkulerte og laget
videoer og blogger på sitt eget språk. De ble også intervjuet av lokalavisen.
Land: Frankrike, Italia Spania, Tyrkia.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/42698/pages/
page/253693
Verktøy: Pixton, Canva, googledocs, Pictramap, Padlet, Tricider, Quizizz
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VIDEREGÅENDE SKOLER MED YRKESFAG

17. ZOE
I dette prosjektet undersøkte elevene hvordan man kan leve
bærekraftig på hjemstedet deres. I internasjonale grupper
lærte de om bærekraftig mat, energi, undervisning og
økonomi.
Selv om elevenes arbeid tok utgangspunkt i lokalmiljøet,
samarbeidet de med elever fra ulike land, slik at de kunne
utveksle ideer og lære av hverandre.
I internasjonale grupper utforsket og diskuterte elevene

følgende spørsmål:
— Hvordan ser bærekraft ut? Dette temaet munnet ut i en debatt i Tricider og
utveksling av ideer.
— Hvor grønn er du? En av gruppene laget en undersøkelse, mens de andre svarte på
den og sammenlignet svarene.
Hver gruppe kartla fire elementer av bærekraft i et bestemt område: mat fra
jordbruket, energi, økonomi og utdanning. Elevene tok bilder og skrev en kort, felles
definisjon ved å besvare spørsmålet «beskriver bildet en bærekraftig handling?».
Senere laget elevene en quiz og delte informasjonen med medelevene. De
flernasjonale elevgruppene tok bilder og skrev korte tekster som fortalte om det var
«bærekraftig eller ikke» på en Padlet. Ut fra bildene laget de en quiz.
Til slutt gikk de fra diskusjon til handling, og elevene gikk sammen om å reflektere
over og lage ulike utfall for å gjøre lokalmiljøene mer bevisst når det gjelder
bærekraftige handlinger. Blant tiltakene var en felles plakat for å oppmuntre til bruk av
gjenbruksposer i stedet for plastposer, og utplassering av esker for å resirkulere papir
på skolene.
Elevene drev også holdningsskapende arbeid på skolene ved å male graffiti knyttet
til bærekraftsmålene, spille inn et radioshow, samle inn mat og klær og levere dem til
den lokale hjelpesentralen, samle inn og gi bort bøker og lage et lite gratis bibliotek for
lokalmiljøet. Til slutt ble alle tiltak, all informasjon og alle innsikter fra prosjektet samlet
i en felles e-bok som tjener som veiledning og eksempel for andre elever og skoler.
Land: Frankrike, Hellas.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/46518/home
Verktøy: Tricider, Issue, Padlet, Photolangage, Dotstorming, GroDebat
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18. Esc@pe G@me
Prosjektet ble laget for elever på en skole med
yrkesfaglig studieretning (elektrolinjen). Elevene
jobbet i internasjonale grupper der de samarbeidet
om flere ulike temaer: vindturbiner, strømproduksjon,
transportmidler, strømforbruk i boliger og
Bygningsenergidirektivet.
Elevene i hver gruppe laget gåter om temaet de
skulle jobbe med. Blant aktivitetene kan nevnes lotto
på nett, «vil du bli millionær», puslespill på nett,
dra og slipp-bilde og kryssord. Etter aktivitetene
i hver gruppe ble det laget et felles escape-spill basert på de andre spillene. Her måtte
deltakerne svare på spørsmål og løse gåter for å komme videre. Til slutt ble spillet også
spilt i hver klasse, og det ble samlet inn mer informasjon om elektrisitetsproduksjonen
i hvert område, hvordan man kan gå over til ren energi, energikilder og så videre.
Underveis måtte elevene i hver klasse løse virkelige problemer knyttet til energi. Her
skulle de spille rollen som beslutningstakere.
De fikk for eksempel en oppgave som denne: «Det er 1. juni 2022. Dere jobber for
kommunestyret. Dere har bare 20 minutter på dere på å sluttføre et globalt prosjekt
for en bærekraftig by. Som dere vet, har det nye EU-direktivet fastsatt nye regler for
alle byer i Europa. Om 20 minutter må dere overlevere målsettingene deres til den
europeiske delegasjonen. Dere må fullføre fem prosjekter nå. De fem prosjektene er
beskrevet på fem røde lapper på hvert bord. Del dere inn i fem grupper, en for hvert
prosjekt».
I denne aktiviteten jobbet elevene med problemer som: hvordan lage en vindturbin på
hjemstedet, hvordan forbedre transporten på hjemstedet, hvordan øke bevisstheten
omkring smart energiforbruk hjemme, hvordan redusere strømforbruket i nye
bygninger, hvordan realisere en plan for ren energi på hjemstedet. Hver gruppe fikk
hint i form av lenker og håndbøker, i tillegg til svarene de hadde funnet i escape-spillet
på nettet.
Land: Frankrike, Polen, Spania.

Lenke til TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/45544/pages/
page/266847
Verktøy: Padlet, learningapps
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Kapittel
Bruke undervisningen til
å gjøre elevene i stand til
å jobbe aktivt for miljøet

1. Barn og unges rolle
i klimaarbeidet
Alessandra Pertot
Informasjons- og kommunikasjonskonsulent
EU-kommisjonen
Generaldirektoratet for klimatiltak

Laura Maanavilja
Informasjons- og kommunikasjonskonsulent
EU-kommisjonen
Generaldirektoratet for klimatiltak

Det siste året med skoledemonstrasjoner og klimamarsjer har vist oss at Europas
ungdom blir stadig mer engasjert i kampen mot global oppvarming. De unge som har
tatt til gatene – og som holder oppe engasjementet for en bærekraftig fremtid også
under covid-19-krisen – vil i 2050 være midt i voksenlivet. Det er dem det står mest på
spill for når det gjelder å takle klimaendringene og forme miljøet de ønsker å leve i.
Borgere over hele EU er svært bekymret over klimaendringene, og de støtter tiltak
for å motvirke dem (Eurobarometer om klimaendringer15). En undersøkelse16 som ble
gjennomført i mars 2019 viste også en økning i klimabevisstheten og det politiske
engasjementet blant europeere i alderen 15–30 år. Tre firedeler var involvert i en eller
annen form for organisert bevegelse. På spørsmålet «Hvordan bygger vi et sterkere,
mer forent Europa?», nevnte over to tredeler miljøvern og tiltak for å begrense
klimaendringene som prioriterte områder. Mange mener også at klimaendringer, miljø
og miljøvennlig atferd må vektlegges mer i skolen.
Utdanning er et avgjørende bidrag i det globale svaret på klimaendringene. Den gjør
det lettere for unge mennesker å forstå og adressere effekten av global oppvarming,
inspirerer til handling og bygger opp de sosiale og personlige ferdighetene som
får unge mennesker til å forstå ikke bare hva klimaendringer er, men også hvordan
de kan endre atferd og begrense virkningene samt gjøre noe med de store
samfunnsutfordringene gjennom aktivt medborgerskap.
EUs institusjoner strekker ut hånden til neste generasjon for å få kjennskap til deres
perspektiv og gjøre dem til en del av diskusjonen om denne viktige problemstillingen.
Offentlig engasjement er avgjørende for at både borgere, industri, offentlighet og
myndigheter på alle nivåer skal få en ny kultur, bevissthet og motivasjon til å gjøre noe
for klimaet.
Dette er kjernen i den europeiske klimaavtalen17, som har som mål at borgere og
samfunn skal bli engasjert i tiltak for klima og miljø, at de skal bli mer bevisst og i stand
til å handle og jobbe for meningsutveksling og samarbeid. Den europeiske klimapakten
bygger på og viderefører eksisterende aktiviteter. Den vil utløse og legge til rette for
nye aktiviteter og skape muligheter for læring, utveksling, samskaping og samarbeid.

15 Eurobarometer 490 on climate change: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2019_en.pdf
16 Flash Eurobarometer 478: How do we build a stronger, more united Europe? The views of young people:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2224
17 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
18 https://europa.eu/youth/solidarity
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EU tilbyr ulike former for støtte til ungdom og ungdomsorganisasjoner. Selv om disse
programmene favner videre enn bare klimaendringer, er det mulig å kjøre prosjekter
under dette temaet:

DET EUROPEISKE SOLIDARITETSKORPSET 18:

Et initiativ basert på frivillighet, der ungdom kan bidra konkret på ulike områder,
inkludert miljøvern. Programmet er åpent for ungdom i alderen 17–30 år.

ERASMUS+ UTVEKSLINGSPROGRAM FOR UNGDOM19:

Gir grupper av unge mennesker i alderen 13–30 år fra ulike land mulighet til å møtes,
bo sammen og jobbe på felles prosjekter i korte perioder (5–21 dager).

ERASMUS+ FOR SKOLER:

En praktisk veiledning for skoleledere20 gir støtte og viser hvilke fordeler en skole kan
oppnå ved å søke på Erasmus+-prosjekter, og viser de mange mulighetene som finnes
for lærere, elever og skoleansatte. Dette omfatter også eTwinning!
EU-institusjonene har også dialog med ungdom gjennom EUs ungdomsdialog21,
borgerdialog22 og andre initiativer.

Blant aktivitetene som er rettet mot ungdom og
lærere, vil vi for eksempel nevne magasinet23 og
den interaktive nettsiden «Our planet, our future24»
beregnet for aldersgruppen 11–16. Begge er
tilgjengelige på alle EU-språk.

19 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_en
20 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d7d8c4f-13c0-11e9-81b4-01aa75ed71a1
21 https://europa.eu/youth/EU/have-your-say/eu-youth-dialogue_en
22 Høydepunkter fra dialogen mellom unge borgere i Sibiu, 8. mai 2019: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I172131?lg=OR&sublg=undefined og ungdomsdialogen under COP25 i Madrid, 12. desember 2019: https://ec.europa.eu/
info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-madrid-executive-vice-president-frans-timmermans-european-greendeal-2019-dec-12_en
23 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
24 https://ec.europa.eu/clima/sites/youth
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2. Hva mener elevene
om klimaendringer?

Klimaendringene er her. Etter hvert som effektene blir stadig sterkere,
er det dagens barn og unge som vil merke det mest. Men vi er ikke
passive ofre, vi kjemper som aldri før. Et eksempel er Greta Thunberg.
I 2018 startet den 15-årige jenta fra Sverige en global bevegelse
av skoleelever som krevde at myndighetene skulle gjøre mer for å
forebygge klimaendringene. Nå marsjerer flere millioner for å vise sin
støtte. Ungdom over hele verden bruker kunnskapene sine til å ta til
orde for klimatiltak gjennom utdanning, naturvitenskap og teknologi.
ANDREI-ANTONIE, 11 ÅR, ROMANIA

Gruppen vår hadde det viktige målet om å
REDDE KLODEN, og vi planla og utviklet
RISPARMIOMETRO, et verktøy som måler
gode handlinger for kloden. Dette var en
positiv konkurranse som vi også anbefalte for
andre klasser.
GRUPPE AV BARNESKOLEELEVER, ITALIA

Vi må ta vare på kloden
fordi vi har bare en. Jo
lenger vi venter med å
handle, desto mer vil det
koste.
ERIKA, 9 ÅR, SPANIA
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Det er reelt og det skjer allerede.
Menneskeskapte klimaendringer medfører allerede høyere
risiko for flom og ekstremvær som regn, hetebølger og branner
som får konsekvenser for mennesker, dyr og miljø. Og det
ser ikke bra ut for fremtiden, heller. Hvis vi ikke gjør noe
med dette problemet, blir det verre. Den gode nyheten er:
Vi er ikke alene. Mennesker, samfunn, byer, bedrifter, skoler,
trossamfunn og andre organisasjoner gjør noe. Vi kjemper som
om det gjelder livet — fordi det er nettopp det det gjør.
1. Bli enige om tydelige klimatiltak.
2. Bruk energi med fornuft — og spar penger samtidig!
3. Bruk fornybar energi.
4. Spis for en klode med stabilt klima.
5. Start en klimadiskusjon.
6. Reis grønt.
NIL, 16 ÅR, STORBRITANNIA

Vi har bare en klode på deling. Den har gitt
oss liv og alt vi trenger, så jeg synes vi bør
være mer interessert i den og ta godt vare
på den. Vi må ikke forurense den, og vi må
resirkulere avfall, redusere utslippene av
skadelige gasser, unngå bruk av plast, ikke
hogge ned skogen og mye mer. Jo flere
hender som bidrar, desto mer kan vi gjøre for
å hjelpe den enestående kloden vår.
VANESA, 10 ÅR, SLOVAKIA
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Klimaendringene er kompliserte og
mangefasetterte. Vi trenger opplæring, og
vi trenger fakta og forskningsresultater fra
ekspertene, og vi må finne alternativer til den
dårlige praksisen vi har i dag. Vi er morgendagens
voksne, og opplæring nå gir et solid grunnlag for
innovative ideer som vil omdanne den kjedelige
tiden vi lever i nå til en fremtid full av håp.
LÆR, TENK, INNOVER.
CHRISTOS, 14 ÅR, HELLAS

Klimaendringene er et stort problem som påvirker livet vårt. Personlig
mener jeg at ungdom bør gjøre noe for å stoppe klimaendringene. Hvis vi
ikke handler, vil de kommende generasjonene følge det dårlige eksempelet
vi går foran med, og klimaendringene vil bli verre. Vi må oppmuntre andre
rundt oss til å resirkulere. Vi må bruke mindre plast og tilbringe mer tid
i naturen. Vi bør også dyrke vår egen mat og unngå å kaste mat.
Vi kan tenke mer på klærne vi har på oss og andre ting vi bruker.
IRIS, 17 ÅR, KROATIA

Alle kan ikke gjøre alt, men det viktigste er at
vi gjør alt vi kan for å bidra til å redde kloden.
Så lenge effektene av klimaendringene
er svake, er det fremdeles håp. Ikke bruk
sugerør av plast! Bruk gjenbruksposer! Plant
et tre! Bruk mindre strøm! Det er så enkelt!
ALINA, 11 ÅR, ROMANIA
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Da vi var opptatt med covid-19 og nedstenging, fikk
verden og naturen en mulighet til å lege seg selv.
På grunn av at vi for eksempel forbrenner fossile
brennstoffer og hogger ned trær, blir klimaendringene
et kjempestort problem. Dessverre bryr vi oss ikke så
veldig, vi synes bare det er trist en liten stund og så sier
vi at man ikke kan gjøre noe alene. Hva vil skje hvis alle
tenker at selv hvert minste bidrag kan hjelpe? Vi må tenke
på fremtiden. Om du planter et tre eller bare sykler til
jobben, gjør du deg selv en tjeneste, og hvis alle gjør det,
vil vi redde kloden. Alle kan gjøre noe, alle kan bidra!
SIMAY,14 ÅR FRANKRIKE

Klimaendringer er de raske
endringene i vær‑ og klimaforhold.
Jeg er bekymret, fordi jeg bor ved
kysten og deler av landet mitt kan
bli borte. Utfordringen er å unngå
naturkatastrofer, for eksempel
tsunamier. Jeg kan resirkulere og
spare på vannet, men de unge kan
ikke gjøre så mye hvis de voksne
ikke oppfører seg.

Vi har snakket mye om klimaendringer
i løpet av eTwinning-prosjektet, og nå vet
vi at hver enkelt av oss spiller en rolle for
å skape en bedre fremtid. Resirkulering,
reduksjon, nytenking og gjenbruk bør bli
noe vi alle gjør i hverdagen hjemme, på
skolen, overalt. Enkle tiltak kan gjøre en
stor forskjell hvis alle bidrar og bryr seg.
LITO, 14 ÅR, HELLAS

GABRIEL, 11 ÅR, PORTUGAL
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3. Forslag til
eTwinning-aktiviteter
Å skape bevissthet og forståelse for klimaendringene i tidlig alder, er den
desidert mest effektive måten å endre holdninger og atferd på. Kunnskap
er første skritt på veien mot å gjøre noe. Man må skjønne fenomenene for
å ta beslutninger og se hvilke valgmuligheter vi har. Elever og lærere må få
informasjon om årsaker, effekter og tiltak mot klimaendringer. Kunnskap
kan føre til handling. Etterpå kan elevene fortelle andre om effektene av
klimaendringene i samtaler, brev, kommunestyremøter og valgavstemninger.
I forrige kapittel så vi noen eksempler på eTwinning-prosjekter som tok for seg
temaer knyttet til klimaendringer og utfordringene vi står overfor. Det finnes
en mengde aktiviteter om temaet klimaendringer som kan brukes i ulike fag, fra
naturfag til kunst og håndverk eller teknologi. Under finner du noen forslag til
aktiviteter som kan brukes i samarbeid med eTwinning-partnerne dine.

Resirkulering,
gjenbruk,
reduksjon

ALDER
4–10

VERKTØY
Dotstorming

Elevene diskuterer betydningen av resirkulering og begynner med resirkulering
i klassen. De diskuterer hva de kaster og prøver å tenke gjennom hvordan ulike ting kan
brukes. Lærerne oppretter tre TwinBoards og ber elevene legge inn ideer til hvordan
de kan gjenbruke en eske med frokostblanding, en plastflaske med vaskemiddel og
pappemballasje fra den siste leken de har fått. Elevene må finne kreative løsninger og
komme opp med minst 100 ideer for hver gjenstand.
Når de er ferdige med dette, presenterer lærerne en liten konkurranse for elevene.
Sammen med foreldrene sine skal elevene tenke ut og lage en ny gjenstand av
resirkulerte ting som ellers ville blitt kastet. Lærerne lager en liten utstilling på skolen
og inviterer foreldre, elever og lærere til å se den. Alle besøkende får et ark som viser
bidragene, og så skal de stemme på de tre de synes er best. Her skal de vurdere kreativ
materialbruk og hvor nyttig den nye gjenstanden er. De tre vinnerne annonseres, og
bilder av de tre vinnerprosjektene lastes opp til TwinSpace. Når alle partnerne har
lastet opp vinnerbidragene, stemmer elevene fra alle skolene over hvilke de synes er
best. Vinneren/vinnerne annonseres og får en liten premie.
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Hager med
biogrønnsaker

ALDER
6–12

VERKTØY
Tricider,
Pictochart

Elevene begynner med å sjekke på nettet hvor maten kommer fra og hvordan
matsystemet endrer seg. Det arrangeres et nettmøte der de diskuterer verdien av å
dyrke egne grønnsaker. De finner ut hvordan man dyrker økologisk, og de planlegger å
lage egne hager på skolen.
I et forum på TwinSpace eller ved å bruke et annet verktøy, kommer de med forslag
til grønnsaker de kan dyrke i sitt eget land. De spesifiserer hva grønnsakene trenger:
luft, vann, lys, varme og plass. De undersøker også hvilke planter som vokser godt
sammen. De velger noen grønnsaker som kan vokse i alle partnerland, og de kan også
ta med andre hvis de vil. De samler alt materiellet i en hageveiledning på nettet, hvor
de har all informasjon de trenger for å plante grønnsakene.
Hver partnerklasse:
— tegner hvordan hagen deres skal se ut, med avstander/mål
— lager en tidsplan for plantene: hva som må plantes når.
I løpet av året forteller partnerskolene hverandre hvordan plantene utvikler seg. Til
dette bruker de ulike diagrammer og tabeller, og de kommer med ideer til innhøstingen
og hva de skal gjøre med grønnsakene, for eksempel lage en bio-oppskriftsbok, selge
dem, arrangere et bio-marked på skolen der de kan dele kunnskapene sine og fortelle
enda flere om verdien av en bio-hage, sende grønnsakene til hverandre.

Etablere positive,
miljøvennlige vaner

ALDER
5–12

VERKTØY
Tricider, Canva,
TwinBoard

Lærerne snakker med elevene om klimaendringene og hvordan vi kan etablere gode og
miljøvennlige vaner. De ber dem søke i ulike ressurser og ha en idédugnad om hva de
kan gjøre i hverdagen for å hjelpe miljøet.
Når alle partnerlandene har bidratt, deler lærerne elevene inn i internasjonale grupper
og lar dem velge ett av følgende temaer:
— resirkulering
— energisparing
— vannforbruk
— matvaner
Hver gruppe må komme frem til 5–6 miljøvennlige vaner, for eksempel for å spare
energi: Jeg trekker ut støpselet til mobilladeren når mobilen er ferdigladet.
Alle disse miljøvennlige vanene settes inn i en tabell og lastes opp til TwinSpace.
Tabellen kan være en klasseaktivitet, eller den kan gjøres som hjemmearbeid. I slutten
av uka må elevene krysse av i riktig rute for å se om de har blitt vant til de nye vanene.
Ut fra det tabellene viser, får den mest miljøvennlige eleven hver måned en utmerkelse
(hver aktivitet har flere graderinger). Elevene kan også dele tabellen med medelevene
på skolen.
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La oss lære om
de ulike typene
forurensning

ALDER
5–12

VERKTØY
TwinBoard,
Canva,
Adobe Connect

Lærerne forteller elevene om ulike typer forurensning, eller – hvis elevene er
større – ber lærerne dem finne informasjon og presentere den for klassen. Det
arrangeres et nettmøte der hver partnerklasse velger en type forurensning som de
skal fortelle om: luft – lys – vann – jord. Etterpå deles elevene inn i internasjonale
grupper (fra 8 år og oppover) og presenterer løsninger på en type forurensning.
De kan deles i fire grupper: 1. luft, 2. jord, 3. vann og 4. lys. Resultatet kan være
en TwinBoard, en plakat eller en kort video. Til slutt velger hver partner en type
forurensning og lager et brettspill ut fra den tilgjengelige informasjonen (enten
på nett eller av papp). Brettspillene kan være som et stigespill og inneholde fakta
fra informasjonen som er samlet inn. Eksempel: Du forlot rommet ditt med lyset
på og gikk inn i stua, gå tre trinn tilbake. Hvis de velger å lage fysiske spill, kan
partnerne lage brettspill til alle og sende dem til de andre skolene i posten.

Hva er
klimaendringer?

ALDER
7–15

VERKTØY
MeetingWords
Adobe Connect

Elevene deles inn i flernasjonale grupper på 4–6 elever. Hver gruppe får en lenke til et
delt dokument. Det arrangeres et nettmøte der gruppene blir bedt om å jobbe parallelt
og skrive ned ideer knyttet til temaet klimaendringer. De får 10 minutter på seg til å
fullføre listen uten å gjenta samme idé flere ganger. Når tiden er ute, sjekker lærerne
hvilken gruppe som har flest ideer. Lærerne gratulerer elevene med at de allerede kan
så mye, og deretter forklarer de forskjellen mellom klima og vær og forteller dem om
drivhuseffekten og hvorfor klimaet blir varmere. Lærerne ber alle gruppene om å tenke
gjennom og notere spørsmål de har om klimaendringer, i det samme dokumentet.
For eksempel: Hvordan vil klimaendringene påvirke meg? Hvem er ansvarlig for
klimaendringene? Hvem vil bli påvirket av klimaendringene? Hva kan jeg gjøre for å
hjelpe? Hvorfor stiger havnivået? osv. Nettmøtet avsluttes, og elevene får mulighet til å
legge til flere spørsmål frem til neste aktivitet.
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Menneskenes
bidrag til
klimaendringene

ALDER
7–15

VERKTØY
TwinBoard,
Pictochart, Canva
Postermywall

Elevene jobber i grupper på 4–6 personer. Hver gruppe velger ett av følgende temaer:
— daglige rutiner
— reisen til en blikkboks
— reisen til et brød
På en TwinBoard skal elevene enten skrive ned alle aktiviteter de gjør fra de
våkner, eller hvilke prosesser som skal til for å lage en blikkboks eller et brød i en
papirpose. Gruppene samarbeider om å lage et diagram med bilder og tekst.
De kan også lage plakater.
Når alle plakatene er lastet opp til en TwinBoard, får hver gruppe en plakat fra en
annen gruppe, med beskjed om å tenke på hvilke aktiviteter eller prosesser som
involverer fossile brennstoffer og dermed bidrar til CO2-utslipp og klimaendringer.
En dusj bruker for eksempel varmt vann, som blir varmet opp av gass eller
elektrisitet. Det meste av energiforbruket stammer fra fossile brennstoffer, som er
ikke-fornybare energikilder.

Klimaendringer og
hvordan de påvirker
oss

ALDER
7–15

VERKTØY
Mindmeister
Mindmupt

Læreren presenterer en lek for elevene i hver partnerklasse. Elevene står i en ring
med en ball. Læreren ber dem tenke på en liten ting som kan gå galt i den daglige
rutinen deres, for eksempel at vekkerklokken ikke ringer. Elevene må tenke gjennom
hvilke følger dette får og rekke opp hånden. Eleven som får ballen, sier konsekvensen,
f.eks. du får ikke tid til å spise frokost, og etterpå må de tenke gjennom hva som
er neste konsekvens, f.eks. at du føler deg trøtt. Leken fortsetter til de ikke klarer
å komme på flere konsekvenser. De gjør det samme en gang til, og starter med
ordet klimaendringer. Etterpå samarbeider de om å lage et tankekart sammen med
partnerne, der de lager et klimakonsekvens-hjul (tankekart), f.eks. klimaendringer
-> økning i luft‑ og havtemperatur. Havnivået stiger -> flom. Hus blir ødelagt.
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Historier om klimaendringer:
hvordan de påvirker livet til
mennesker over hele verden

ALDER
12–17

VERKTØY
TwinBoard
MeetingWords

Elevene søker på nettet etter historier om virkelige mennesker som er påvirket av
klimaendringene, for eksempel i form av tørke, erosjon, matmangel eller flom. De
deler historiene i detalj ved å legge ut innlegg på en TwinBoard. Etterpå velger
elevene i flernasjonale grupper en av historiene. En av partnerne er intervjuer og lager
spørsmål han/hun vil stille personen som er påvirket av klimaendringer, og den andre
partneren er intervjuobjekt, den som er påvirket av klimaendringene og som skal svare
på spørsmålene. Hver gruppe bestemmer om de skal lage et skriftlig intervju eller
om de vil lage en fellesvideo. Alle ferdige resultater deles i TwinSpace, og elevene
får mulighet til å se hverandres arbeid, kommentere eller legge til spørsmål. De kan
også jobbe videre med aktiviteten ved å velge et av intervjuene og lage en novelle, en
artikkel, en dagbok eller et dikt for å beskrive følelsene til personen som har opplevd
følgene av klimaendringene.

Gjør noe!

ALDER
8–17

VERKTØY
Tricider
MeetingWords

I denne aktiviteten vurderer og planlegger elevene tiltak de kan gjøre mot
klimaendringene. Lærerne presenterer fire kategorier av tiltak:
— økt bevissthet: dele det de har lært om effekten av klimaendringer med andre
— kampanjer: legge press på beslutningstakerne for at de skal gjøre det de kan for å
redusere klimagassutslippene og legge til rette for tilpasninger i samfunnene
— bli grønne: innføre aktiviteter for å redusere sitt eget karbonfotavtrykk
— innsamlinger: samle inn penger til organisasjoner som gjør en innsats mot
klimaendringer
Elevene velger en av kategoriene og deles inn i fire flernasjonale grupper. De lager
en liste over aktiviteter de kan arrangere og rangerer dem. Når de er ferdige, deler de
listene med de andre elevene, som også stemmer over de ulike aktivitetene.
Partnerskolene tar aktiviteten som fikk høyest rangering i hver kategori, og planlegger
hvordan de kan bruke den i hele klassen eller i mindre grupper.
Planleggingen gjøres sammen med partnerskolene, og de nødvendige ressursene
lages i fellesskap.
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Hva vet vi om
klimaendringer?

ALDER
15–19

VERKTØY
MeetingWords Delt
powerpoint

Lærerne deler elevene inn i små internasjonale grupper og gir dem tilgang til et felles
dokument. Her skal de skrive et fritt svar på begrepet «klimaendringer». Elevene kan
bruke kunnskap de allerede har og utforske spørsmål de sitter med. De kan skrive hva
de vet, hva de tror de vet, hva de har hørt, hva de er usikre på og hva de vil vite.
Etter at alle elevene i hver gruppe har bidratt, leser elevene hva medelevene har
skrevet. Begge klassene avtaler et tidspunkt der alle elevene går inn på det felles
dokumentet og bruker chatten til å diskutere med hverandre. De må samarbeide om å
skrive et felles sammendrag der de setter sammen de ulike ideene.

Klimaendringenes
årsaker og
virkninger

ALDER
15–19

VERKTØY
Adobe Connect,
MeetingWords,
Etherpad

Partnerskolene bestemmer hvordan de skal jobbe med klimaendringer.
Etterpå deles elevene inn i internasjonale grupper og ser nærmere på følgende temaer:
— Gruppe 1: Beskriv årsakene til klimaendringene
— Gruppe 2: Beskriv de potensielle effektene av klimaendringene
For å finne alle opplysningene de trenger, har elevene en mappe i TwinSpace der de
samler ulike artikler og ressurser og diskuterer følgende spørsmål:
— Hvordan har globale endringer påvirket klimaet og geografien der de bor?
— Hvordan har disse endringene påvirket menneskene som bor der?
— Hvordan har menneskene prøvd å tilpasse seg effektene av klimaendringene?
Resultatet blir en artikkel som skrives av hver gruppe, med viktig informasjon og
illustrerende bilder. Hver gruppe presenterer hvordan de har jobbet og hva de har lært
i et nettmøte.
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Lage et kart
over
klimaendringene

ALDER
15–19

VERKTØY
Thinglink, Canva
Postermywall,
PPT, Prezi,
Adobe Spark

Klimaendringene fører til at havnivået stiger, noe som innebærer at mange
deler av verden oversvømmes. Andre steder skaper de ekstremvær som tørke og
hetebølger. Elevene jobber i internasjonale grupper, og hver gruppe velger et
kontinent og undersøker hvordan klimaendringene vil påvirke ulike regioner. De
lager et dokument som viser hva de har funnet ut og laster det opp på det interaktive
verdenskartet. Når alle de internasjonale gruppene har lastet opp arbeidet sitt, velger
de et dokument fra en annen gruppe. De lager en video/plakat/presentasjon der de
presenterer forslag til hvordan myndighetene bør forberede seg på disse endringene,
og hvilke planer som bør iverksettes.

Et skuespill om
klimaendringer

ALDER
7–12

VERKTØY
MeetingWords
Colorilo

Elevene skisserer et plott til en historie der karakterene merker konsekvensene av
klimaendringene. Hver partner skriver en del av historien, og neste partner viderefører
den. Når historien er ferdig, bestemmer partnerskolene hvor historien skal foregå og
hvilke rekvisitter de trenger, og de begynner å øve inn skuespillet. Partnerklassene
kan presentere arbeidet for skolen slik at de andre elevene blir bevisst på hvilke
konsekvenser klimaendringene skaper.

Interaktivt spill
om effektene
av klimaendringene

ALDER
10–15

VERKTØY
LearningApps,
Kahoot, Quizziz

Når elevene vet nok om effektene av klimaendringene, bruker de læringsappenes
nettsider og lager interaktive spill om effektene av disse endringene. De kan lage
kryssord, lotto, millionærspill eller ordrutenett. De kan også bruke andre verktøy til å
lage spørrekonkurranser. Når spillene er klare, laster elevene dem opp til TwinSpace og
ber om tilbakemelding fra partnerne. Senere kan spillene deles på skolenes nettside
for å skape oppmerksomhet omkring effektene av klimaendringene.
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Realiteter sammenlignet
med misoppfatninger
om klimaendringene

ALDER
15-19

VERKTØY
TwinBoard,
Padlet, Issuu

Elevene får beskjed om å søke på nettet etter misoppfatninger om klimaendringer.
Her er noen eksempler:
— Hvordan kan den globale oppvarmingen være reell når vi har så kald vinter i år?
— Er ikke dette bare en normal variasjon i temperaturen på jorden?
— Vi kan ikke gjøre noe uansett.
— Høyere temperaturer ville ikke være så ille!
— Den globale oppvarmingen den siste tiden skyldes solen.
— Det er vanndamp i atmosfæren som fanger opp varmen og som har mesteparten av
skylden for den globale oppvarmingen.
— Det har vært store klimaendringer før også, før menneskene begynte å brenne kull
og olje, så dagens oppvarming kan ikke skyldes brenning av fossile brennstoffer.
Når alle elevene har bidratt med en misoppfatning, velger de en av dem og undersøker
hva som er sant, forklarer hvorfor det ikke er sant og legger frem vitenskapelig
dokumentasjon. Det kan lages en e-bok med misoppfatninger og fakta. Elevene bør
studere selve misoppfatningen – hvorfor er det noen som tror på dette? Hva er dette
basert på? Hva er tankegangen bak? Bruk deretter vitenskapelige bevis til å imøtegå
den.

Energikildene
våre

ALDER
15-19

VERKTØY
Prezi, PPT,
Adobe Connect

Lærerne tar opp energibehovet i hverdagen med elevene, f.eks. til datamaskiner,
belysning og bil. Forskerne er enige om at brenning av fossile brennstoffer frigjør
klimagasser som fører til klimaendringer. Forskerne kan i dag dokumentere hvordan
klimaendringene påvirker land og landbruk, økosystemer og skoger, vannets kretsløp,
byer, kyst‑ og havmiljøer og industri. For å bidra til å redusere disse effektene og
klimagassutslippene, er det viktig å se på hvordan vi får energi og hvor godt vi utnytter
den.
Elevene deles inn i internasjonale grupper og får tildelt en energikilde:
— ikke-fornybar energi: bensin, diesel, propan, naturgass, kull, atomkraft
— f ornybar energi: vannkraft, biomasse, etanol, biodiesel, vind,
geotermisk energi, solenergi
Hver gruppe leter etter informasjon om sin energikilde og konsentrerer seg om
følgende punkter:
— beskrivelse
— hvor den finnes
— hvordan den oppbevares og hvordan den frigis
— hvordan den blir brukt i dag
— fordeler og ulemper
KAPITTEL 3: BRUKE UNDERVISNINGEN TIL Å GJØRE ELEVENE
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— miljøkonsekvenser
— fremtiden til denne energikilden
Hver gruppe lager en presentasjon som viser hva de har funnet ut. Det arrangeres en
serie nettseminarer, og hver gruppe presenterer funnene og svarer på spørsmål fra de
andre elevene. Når alle energikildene er presentert, setter elevene opp en tabell. De
snakker om betydningen av energimangfold og foreslår løsninger. De kan også regne
ut karbonfotavtrykket sitt på ulike nettsider.

Filmfestival om
klimaendringer

VERKTØY
WatchTogether,
redigerings‑ og
videoverktøy

ALDER
12–19

Lærerne annonserer at de skal arrangere en filmfestival for å forklare hva
klimaendringene dreier seg om og hva folk kan gjøre. Filmfestivalen kan ha ulike
kategorier: kortfilmer – animasjonsfilmer – dokumentarer. Elevene deles inn
i internasjonale grupper basert på hva de er interessert i. Hver gruppe bestemmer
hvem som skal ha de ulike rollene: script – manusforfatter – regissør – skuespillere –
videoredigerer osv.
Når alle filmene er klare, lastes de opp til TwinSpace. Partnerskolene avtaler en dag der
alle kan se filmene samtidig og kommentere i en livechatt. Videoene deles på skolenes
nettsider og det arrangeres en avstemning. Elevene og lærerne kan bli enige om ulike
kategorier: beste regi – beste animasjon – beste filmmanus osv. Filmene som mottar
utmerkelser, kan vises for lokale medier for å øke bevisstheten om klimaendringene.

Escape-spill
med
bærekraftstema

ALDER
15–19

VERKTØY
genial.ly

(har veiledninger om
hvordan man lager online
escape-rom) TwinBoard

Elevene bruker det de vet om klimaendringer og lager et escape-rom på nettet.
Det kan ha ulike scenarioer, og de bestemmer alt, f.eks. at du må komme deg ut
av rommet før flomvannet skyller deg av gårde, eller at en gal vitenskapsmann har
kidnappet deg, og du må løse alle gåtene for å hindre ham i å ødelegge jorden.
Når elevene har blitt enige om scenario, jobber de på et felles dokument
i internasjonale grupper for å lage:
— en innledningsvideo for å forklare historien
— ulike hint/spørsmål/gåter/krypterte meldinger og hva slags løsninger de finner på
problemet med klimaendringer
— en avsluttende video for å gratulere dem som fant løsningen på tilmålt tid.
Når escape-rommet er klart, testes det av partnerskolene, og deretter deles det med
de andre klassene på partnerskolene. Hvis det er mange elever som deltar, kan det
lages flere escape-rom som deretter kan deles i de ulike gruppene. I så fall kan elevene
gi tilbakemelding/evaluering til medelevene sine.
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Organisasjonen
«Vi beskytter
dyrelivet»

ALDER
6–12

VERKTØY
Colorilo, Issuu,
AnswerGarden,
TwinBoard

Elevene er medlemmer av en fantasiorganisasjon, «Dyrelivets beskyttere».
Organisasjonens oppgave er å informere om hvordan artene på kloden er avhengige
av hverandre, ut fra tanken om at alle levende vesener har verdi. Elevene bruker
TwinBoard til å dele informasjon om utrydningstruede dyr de er interessert i.
De leter etter mer informasjon og besvarer følgende spørsmål:
— Hva er dette dyrets kjennetegn?
— Hvordan er stedet der dyret bor (habitat)?
— Hvorfor er dette dyret utrydningstruet?
— Hva blir gjort for å redde dette utrydningstruede dyret?
— Hvordan påvirker dette dyret miljøet, og hvorfor er det viktig?
Når alle opplysninger ligger på TwinSpace, velger elevene én av dem og legger
til en illustrasjon av dyret og dets habitat, med et sitat om hva de tenkte på da de
leste informasjonen som ble delt av medelevene. Til slutt samles informasjonen og
illustrasjonene i en e-bok.

Iverksette tiltak
via skolen

ALDER
4–19

VERKTØY
Materialer som ble laget
under prosjektet ved
hjelp av ulike verktøy

Hovedmålet med denne aktiviteten er å formidle alle kunnskapene elevene tilegner
seg under et prosjekt om klimaendringer. Det kan brukes forskjellige materialer
i prosjektet. Elevene organiserer et åpent arrangement på Verdens miljødag (5.
juni), enten på skolen eller i nabolaget.
Nedenfor presenteres noen ideer til aktiviteter.
Elevene:
— lager plakater og brosjyrer som informerer lokalmiljøet om ulike tiltak de kan
gjennomføre
— synger miljøsangen de har skrevet sammen med partnerne sine
— åpner en utstilling med malerier, ting de har laget sammen med partnerne ved å
gjenbruke ting
— organiserer en protest mot klimaendringene, der de bruker sykkel for å vise
alternative transportmetoder
— organiserer en videokonferanse med partnerne for å presentere prosjektresultatene
for de enkelte skolene. De kan også invitere foreldre, en forsker, representanter fra
lokalsamfunnet og eksperter
— organiserer korte seminarer for medelevene om det de har lært i eTwinningprosjektet, f.eks. et kunstseminar der de lager ting av resirkulerte materialer
— presenterer ideer/løsninger for ordføreren
— deler lydinnslag de har laget om miljøet med lokalradioen
KAPITTEL 3: BRUKE UNDERVISNINGEN TIL Å GJØRE ELEVENE
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Alexandra Hanna Licht
Leder for pedagogikk og oppfølging
eTwinnings sentrale støttetjeneste,

Et nytt kapittel i menneskehetens historie skrives rett foran øynene våre.
De siste årene har det blitt tydelig at klimaendringer, naturkatastrofer, pandemier og
andre uforutsette globale og lokale hendelser ikke er tilfeldige. Tvert imot, de er mest
sannsynlig en følge av menneskelig aktivitet, som forstyrrer den følsomme balansen på
kloden. Endringene vi opplever ligger ikke i en fjern fremtid, de er her i dag og påvirker
oss, barna og samfunnene våre. Vi ser at barn og unge over hele verden marsjerer for
klimaet. Ledet og inspirert av tenåringer har de unge sluttet å vente på at voksne
skal handle, de ber om endring, de krever konkrete tiltak.
Forskerne ber myndighetene innstendig om å motvirke klimaendringene, og ratifiseringen
av Parisavtalen (2015) innebærer at det internasjonale samfunnet formelt har godtatt de
ambisiøse målene. EUs svar på klimaendringene og den nye European Green Deal viser at
utslippsdifferansen bare kan fjernes ved å jobbe samlet mot klare mål.
Vi har mange utfordringer foran oss, og en av utfordringene kan løses med
utdanning: redusere avstanden mellom den vitenskapelige og samfunnets
forståelse av klimaendringene. Manglende kunnskap om klimakrisen står i veien
for å redde livet på jorden slik vi kjenner det. Det trengs omfattende tiltak som også
omfatter skolesystemet, for å tette kunnskapshullene i den brede befolkningen.
Det er fremdeles noen som fornekter klimaendringene, andre er kanskje ikke klar
over eller interessert i konsekvensene av sitt eget forbruk og sin egen livsstil eller
energiforbruket på jorden.
Dan Arieli, professor i atferdsøkonomi ved Duke University, forklarer hvorfor mange
fremdeles føler at klimaendringer er et fjernt tema som ikke angår dem. Han beskriver
det forskerne kaller «det uidentifiserbare offer-effekten»: Vi engasjerer oss vanligvis
sterkt i enkeltpersoners lidelse, vi klarer å sette oss inn i den andres følelser. Og
omvendt – vi har store problemer med å ta inn over oss store tragedier, fordi vi ikke
klarer å identifisere oss med dem på et følelsesmessig nivå. Vi leser at jorden blir
varmere, at millioner mister livet og hjemmene sine på grunn av naturkatastrofer
som skyldes klimaendringene; vi vet at det skyldes menneskelige handlinger. Likevel,
hvordan kan vi for eksempel forstå «energiøkonomisering» hvis vi ikke kan måle hvor
mye energi vi har spart? Hvordan kan vi forstå dette fullt ut hvis vi ikke kan knytte
det til et hendelsesforløp eller visualisere hvilken forskjell vi har gjort? Med andre
ord, hvordan kan vi skape endring ikke bare på myndighetsnivå, statlig eller lokalt,
men også på person‑ og samfunnsnivå? Hvis folk skal endre atferd må de, ifølge
prof. Ariely, måle, visualisere og signalisere for seg selv og andre hvilke resultater
og fordeler den ønskede endringen gir. Å tette kunnskapshullene om klimaendringer
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handler om nettopp dette, det er dette som er utdanningens rolle.
Klimaendringene krever handling på alle samfunnsnivåer, både av
enkeltpersoner, lokalmiljøer, næringsliv, lokale, statlige, nasjonale og
internasjonale organisasjoner. For å oppnå et effektivt resultat, er det
ikke nok å ta tak i klimaendringene bare på myndighetsnivå, eller at
det gjøres av noen få enkeltpersoner. Når det gjelder klimaendringene
vil det være for sent å lære av erfaringer, vi må lære gjennom
utdanning. Skolen forbereder den oppvoksende generasjonen på
fremtiden og utstyrer dem med nyttige ferdigheter og kunnskap
som de kommer til å ha nytte av i morgendagens skiftende verden.
Skoler, lærere og pedagoger har et felles ansvar for å gi barn og unge
den kunnskapen som er relevant i dag – for å hjelpe dem å måle,
visualisere og signalisere til seg selv og andre at handlingene og
holdningene til klimaendringene må endres nå.
I de ulike eTwinning-prosjektene som presenteres i denne boken,
ser vi hvordan elevene lærer om natur og miljø, og hvordan plast,
forurensning og bruk av uren energi påvirker den sårbare kloden
vår. Når elevene foreslår og gjennomfører reelle tiltak for å redusere
klimaavtrykket sitt, når de utforsker og lager holdningskampanjer, er
det ikke bare slik at de lærer, de blir endringsmakere. I eTwinningprosjektene får elevene konkrete muligheter til å engasjere seg
i meningsfylt læring ved å jobbe med og løse dagens reelle
problemer. Vi ser en mengde ulike prosjekter både i og utenfor
Europa, der elevene skaper endring og gjør en forskjell med konkrete,
målbare og håndfaste tiltak. Det handler om alt fra organisering av
holdningskampanjer, å plante trær og eksperimentere med planting,
til å lære om matproduksjon og avfall. Elevene blir hovedpersonen
i sin egen historie, de krever ikke bare handling, de skaper den –
hjemme, på skolen og i lokalmiljøet.
Denne boken viser at tiltak mot klimaendringene ikke bare må gjelde
myndigheter eller enkeltpersoner som marsjerer i klimaprotest.
Vi har sett hvordan skoler, lærere og prosjekter studerer hvordan
klimaendringene påvirker alle deler av livet vårt. De trekker
klimaundervisningen inn i en rekke ulike fag, der de jobber
med problemstillingen med sosialt, økonomisk og vitenskapelig
utgangspunkt – og dette er noe som kan skje fra svært tidlig alder.
eTwinning gir lærerne verktøy, kontekst, inspirasjon og trygghet til
å myndiggjøre elevene og gjøre dem til endringsmakere. Det må
bygges bro mellom vitenskapen og forståelsen av hva som står på
spill, slik at det skapes et sterkere engasjement for handling. Det du
har lest i denne publikasjonen, er bare noen av de mange vellykkede
aktivitetene som gjør at enkeltpersoner blir til et samfunn, og som
gir unge mennesker konkrete muligheter til å skape den endringen
de ønsker å se i verden. Skolen er utgangspunktet, og bare himmelen
setter grenser.
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AKTIVE KLASSEROM

Klimaundervisning med eTwinning

eTwinning er et levende fellesskap som i løpet av de 15 årene det har eksistert,
har involvert mer enn 800 000 lærere fra 206 000* skoler.
Det har vært gjennomført mer enn 107 000* prosjekter der elever fra alle
opplæringsnivåer fra hele kontinentet har deltatt (*data fra juni 2020).
eTwinning – fellesskapet for skoler i Europa og tilstøtende partnerland – er et initiativ for
skoler finansiert av EU-kommisjonen under Erasmus+-programmet. Initiativet involverer
lærere fra 36 europeiske land og åtte naboland.
eTwinning er en digital plattform som er tilgjengelig på 31 språk. På nettsiden finner du
en mengde offentlig informasjon om hvordan du kan delta i eTwinning. Her forklares det
hvilke fordeler initiativet gir, og du får informasjon om prosjektsamarbeid. Lærere som
registrerer seg, får tilgang til et område med begrenset tilgang, kalt eTwinning Live.
Her kan brukerne finne partnere, ha kontakt med hverandre, samarbeide i prosjekter og
delta i etterutdanningstilbud. Lærere som samarbeider i et prosjekt, har dessuten tilgang
til en privat samarbeidsplattform som er unik for hvert prosjekt og som kalles TwinSpace.
eTwinning tilbyr omfattende støtte til brukerne. I hvert av deltakerlandene
(nå 44) finnes det en Nasjonal støttetjeneste (NSS) eller et Partnerstøttekontor (PSA)
som promoterer initiativet, bidrar med råd og organiserer en rekke aktiviteter og
etterutdanningsmuligheter på nasjonalt nivå.
På europeisk nivå koordineres eTwinning av Den sentrale støttetjenesten
(CSS) som administreres av European Schoolnet (en sammenslutning av
34 utdanningsdepartementer) på vegne av EU-kommisjonen. Den sentrale
støttetjenesten samarbeider med De nasjonale støttetjenestene og har ansvaret for å
utvikle plattformen og tilby en rekke etterutdanningsmuligheter og andre aktiviteter,
blant annet en årlig konferanse for hele Europa og en prisutdeling som gir heder og ære
til lærere og elever for arbeidet de har gjort i fremragende prosjekter.
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