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Koll på klimatet med kortspelet Klimatkoll
I denna uppgift får skolungdomar lära känna spelet och frågorna det väcker – först i skolan och sedan
på hemmaplan. Upplägget nedan är ett förslag, men det går alldeles utmärkt att justera upplägget
baserat på egna idéer och den egna klassens förutsättningar. Att spela Klimatkoll lämpar sig inom alla
ämnen som berör hållbar utveckling, samt för ämnesöverskridande samverkan.

Förslag på upplägg:
1. Spela Klimatkoll i skolan
Deltagare: läraren och eleverna
●
●

●
●

Introduktion av spelet och reglerna
Eleverna spelar Klimatkoll (minst 30 min)
● Argumentera för var de placerar korten.
● Diskutera varför det blev rätt/fel.
● Vad var mest överraskande?
Återsamling + reflektion i större grupp utifrån frågorna
Eleverna får låna hem varsin kortlek + instruktioner för hemuppgift

2. Hemuppgift (se nästa sida)
Deltagare: eleverna och deras valda medspelare
●

●

Eleverna spelar Klimatkoll med någon/några i sin familj/umgängeskrets
Eleverna svarar på frågor (se nästa sida)

3. Återkoppling i skolan
Deltagare: läraren och eleverna
●

Muntlig återkopplingsrunda kring hur det gick hemma (20–30 min)
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Hemuppgift: Spela Klimatkoll hemma
Instruktioner till läraren
Denna hemuppgift bör göras efter att ni spelat Klimatkoll i klassrummet så att alla elever är väl bekanta
med kortspelet och reglerna.
Material: Kortspelet Klimatkoll (1 kortlek per elev)
Syfte med övningen
1. Eleverna får använda och därmed befästa sina nyförvärvade kunskaper utanför
klassrummet.
2. Eleverna får chansen att engagera sig i klimatfrågan och vara en del av
förändringsarbetet för hållbar utveckling.
3. Skapa en samtalsyta där elever och föräldrar/vårdnadshavare på ett lättsamt och
naturligt sätt kan mötas i samtal om klimatet – en fråga som för många elever och
vuxna är kopplad till starka känslor och svår att prata om.

Instruktioner till eleverna
●
●
●

●

●

Låna hem en kortlek.
Samla 2–6 stycken familjemedlemmar (inklusive dig själv).
Förklara reglerna.
Tips: visa videoklippet: https://www.kortspeletklimatkoll.se/instruktionsvideo
Tips: kolla reglerna i asken.
Spela några omgångar med Klimatkoll (minst två).
○ Argumentera för var ni placerar korten.
○ Diskutera varför det blev rätt/fel.
○ Vad var mest överraskande?
Fundera själv på följande frågor inför kommande återkoppling i klassrummet:
○ Hur det gick när ni spelade? Vilka spelade du med? Var och när spelade ni? Vilka
diskussioner dök upp? Var det svårt, roligt, spännande eller något annat? Tror du att
dina medspelare lärde sig något nytt?

