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Modul 0: INTRODUKTION TILL KURSERNA 
 

Modulens innehåll Syfte Lärandemål 
 

Övergripande information 
 

Modul 0: Introduktion till kursen är 
uppdelad i fem delar: 
A. A.Om projektet Klimatkunskap 

Erasmus+ 

B. B.Välkommen till Open Online Course-
OOC 

C. C.Välkommen till Teacher Community-
TC 

D. D.Lärandemål 
E. E.Översikt över modulerna i OOC 

 

Syftet med denna modul är att ge lärare kort 
information om klimatprojektet och 
introducera dem till Open Online Course (OOC) 
och Online Teacher Community (OTC). 
 
 

• Få en grundläggande förståelse för 
bakgrunden till klimatprojektet; 

• Känna till strukturen och innehållet i 
Open Online Course 

• Känna igen vad 
onlinelärargemenskapen kommer att 
erbjuda 

• Identifiera lärandemålen för OOC 

• Var utrustad med kunskap om 
modulerna i OOC. 

 

Den här modulen har utformats för att förbättra 
lärares kunskaper och kompetenser för att kunna 
använda Open Online Course mer effektivt. 
 
Den första delen av denna modul tar upp allmän 
information om klimatprojektet. 
 
I den andra delen av denna modul introduceras 
denna kurs för lärare och där förklaras hur den 
fungerar, vad den innebär, etc. 
 
I den tredje delen av denna modul beskrivs 
plattformen för Online Teacher Community, t.ex. 
hur den kan nås. 
 
Kursens lärandemål kommer att behandlas i den 
fjärde delen av denna modul, lärarna får 
möjlighet att gå igenom varje modul i OOC. 
Varje del i modulen kommer att presenteras med 
hjälp av videor. 

 
 
 



                                                                                                                                                                          

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation innebär inte att innehållet godkänns, eftersom det endast återspeglar författarnas åsikter, och 
kommissionen kan inte hållas ansvarig för den användning som kan göras av informationen i denna publikation. 

Modul 00: ATT UNDERVISA OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR-RIKTLINJER FÖR UTBILDARE 
 

Modulens innehåll Syfte Lärandemål 

 

Övergripande information 

Modul 00: Undervisning om 
klimatförändringarna – Allmänna riktlinjer för 
lärare är uppdelad i tre delar: 
Delmodul 1: De abstrakta begreppen klimat 
och klimatförändringar 
Inlärningsmetoderna för att åstadkomma 
konceptuell förändring 

 
Delmodul 2: Använda systemtänkande 
Isbergsmodellen 

 
Delmodul 3: Stödja elevernas psykologiska 
välbefinnande och autonoma lärande när de 
undervisar om klimatförändringar 
Klimatångest 
Betydelse för undervisningspraktiken 

 

Syftet med denna modul är att 
försäkra lärare om att det är 
vettigt att undervisa om klimat 
och ge några allmänna tips som 
lärare som pedagog kan tänka på 
när de går vidare med att ta in 
ämnet klimat och 
klimatförändringar mer in i 
klassrummet. 
 

1. Beskriva klimatförändringarnas 
abstrakta natur och  möjliga 
missuppfattningar; 

2. Få en grundläggande förståelse för 
systemtänkande och dess relevans 
för klimatförändringar; 

3. Förklara hur ämnet 
klimatförändringar kan påverka 
elevernas mentala hälsa och var 
medveten om strategier för att 
hjälpa elever att förbli realistiska 
och positiva; 

4. Använd lämpliga pedagogiska 
tillvägagångssätt när du 
undervisar om klimatförändringar 
för att stödja elevernas motivation 
att lära. 

 

Att undervisa om ett ämne som klimatförändringar kan 
vara utmanande. Kanske är det inte ett centralt innehåll 
i undervisningsämnet eller så ingår det uttryckligen inte 
i kursplanen, vilket fortfarande är fallet i många länder. 
Ämnet är komplicerat och kontroversiellt och då kan 
det bli att klimatförändringar nämns i förbigående. Den 
här modulen har utformats för att stärka 
lärare/pedagoger i att det är viktigt att undervisa om 
klimat och att det kan göras på ett bra sätt. 

 
Den första delen av denna modul tar upp 
klimatförändringens abstrakta natur och föreslår några 
metoder för att hantera abstrakta begrepp. 
Den andra delen av denna modul ger lärare vägledning 
för att hjälpa sina elever att förstå komplexa fenomen 
som klimatförändringar och dess influenser. 
I den tredje delen av denna modul kommer lärare att 
hitta svar på denna viktiga fråga: Hur kan du som 
pedagog hantera elevernas oro och andra känslor 
angående klimatförändringar? 
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Modul 1: INTRODUKTION KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
 

Modulens innehåll Syfte Lärandemål 
 

Övergripande information 
 

Modul 1: Introduktion till klimatförändringar 
är uppdelad i tre undermoduler: 

 
Delmodul 1: Klimatets ABC 
Vad är skillnaden mellan väder och klimat? 
Vad är klimatkunskap? 

 
Delmodul 2: Förstå de grundläggande 
naturliga mekanismerna bakom 
klimatbildningen 
Vilka är de faktorer som bildar det globala, 
regionala och lokala klimatet, vad är klimatets 
rumsliga ram? 
Vad är klimatets tidsmässiga ram? 
Vilka astrofysiska faktorer formar jordens 
klimat? 
Vilken roll spelar (mark- och hav)morfologiska 
parametrar i bildandet av jordens klimat? 
Vilken roll spelar atmosfärens 
sammansättning i bildandet av jordens 
klimat? 
Vilken roll spelar livet på jorden för klimatet? 

 
Delmodul 3: Förstå hur vi får information om 
klimatet och dess variation och se på 
klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv 
 

Syftet med denna modul är att ge lärare en 
möjlighet att låta eleverna förstå vad 
klimatförändringar är och varför 
klimatförändringar och klimatvetenskap är viktiga. 
 

• Förklara vilka faktorer som 
bildar klimatsystemet; 

• Demonstrera förmågan att 
hitta information om 
klimatförändringar och 
kunna kritiskt analysera 
informationskällorna; 

• Demonstrera den 
konceptuella förståelsen av 
paleoklimat och relevansen 
av tidsramen när man 
överväger 
klimatförändringarna. 

 

Huvudfokus för denna modul är att introducera vad 
klimatförändring är och varför klimatförändringar och 
klimatvetenskap är viktiga. Att ta upp klimatämnet i skolan 
är en utmaning då det är ett fenomen som inte kan 
uppfattas av sinnena. Klimatet präglas av meteorologiska 
indikatorer och vi behöver ha meteorologiska data som 
täcker minst 30 år för att säga något om klimatet. Således är 
data om klimatet ganska statistiska till sin natur och vi kan 
inte fysiskt känna av förändringen i nuet. Därför kan 
eleverna på grund av sin ålder inte ha erfarenhet av 
klimatet. Klimatsystemet som påverkar alla våra liv formas 
av en kombination av väldigt olika faktorer, vilket gör det till 
ett komplext system som eleverna behöver förstå, tillämpat 
med adekvat pedagogisk teknik och toppmodern 
klimatkunskap. 99,99 % av forskningsartiklarna om 
klimatförändringar rapporterar att den globala 
uppvärmningen har utlösts av mänskliga aktiviteter, 
förvärrad av naturliga processer. Enligt nuvarande 
uppskattningar är jordens medeltemperatur 1,8C högre än 
före den industriella revolutionen. Detta innebär stora 
förändringar i både terrestra och marina ekosystem, 
accelererande arters utrotning och förändringar i materiens 
kretslopp. Detta har en betydande inverkan på människors 
matförsörjning och välbefinnande, varför förändrade 
omständigheter orsakar stora samhälleliga chocker. 
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Modul 2: EKOLOGISKA FOTAVTRYCK 
 

Modulens innehåll Syfte Lärandemål 
 

Övergripande information 
 

Modul 2: Ekologiskt fotavtryck är uppdelat i tre 
undermoduler: 

 
Delmodul 1: Global uppvärmning 
Orsakas det av våra ekologiska fotspår? 
Hur mäter forskare klimatförändringar? 
Ekosystemskifte 
Klimatförändringar och sociala system 

 
Delmodul 2: Effekterna av klimatförändringar 
Hur påverkar klimatförändringen vår planet? 
Hur påverkar klimatförändringen människors 
välbefinnande? 

 
Delmodul 3: Hur påverkar vi klimatet - vårt 
"ekologiska fotavtryck"? 
A. Att mäta vårt ekologiska fotavtryck 
B. Minska vårt "ekologiska fotavtryck" 
 

Syftet med denna modul är att ge lärare 
en möjlighet att låta sina elever förstå 
begreppet ekologiskt fotavtryck, dess 
samband med klimatförändringar och 
effekterna av vår livsstil på ekologiska 
fotavtryck. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Beskriva vad ekologiskt fotavtryck är 
och hur det är relaterat till 
klimatförändringar; 

• Beskriva utvecklingen av det 
ekologiska fotavtrycket och vår och 
samhällets medvetna roll i det; 

• Veta hur våra dagliga val, 
konsumtionsvanor och livsstil 
påverkar världsklimatet; hur 
ekonomins regler och regeringars 
beslut påverkar världsklimatet. 

 

Utöver våra fysiska fotspår när vi går lämnar vi även 
efter oss en rad olika osynliga spår som förändrar 
miljön och klimatet omkring oss både på kort och lång 
sikt. Hur kan vi vara säkra på att klimatförändringar 
orsakas av människor? Hur mäter vi vårt 
koldioxidavtryck? Vilka effekter har 
klimatförändringarna på våra ekosystem och 
påverkar klimatförändringarna också våra dagliga liv? 
Ta reda på mer i den här modulen! 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                          

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation innebär inte att innehållet godkänns, eftersom det endast återspeglar författarnas åsikter, och 
kommissionen kan inte hållas ansvarig för den användning som kan göras av informationen i denna publikation. 

Modul 3: HÅLLBARA TRANSPORTER 
 

Modulens innehåll Syfte Lärandemål 
 

Övergripande information 
 

Modul 3: Hållbar transport är uppdelad i 3 
undermoduler: 
Delmodul 1: Stadsutveckling och transporter 
Transport, ekonomi och samhälle 
Transport och hälsa 
Transport och miljö 
Transport och klimatförändringar 

 
Delmodul 2: Hållbara transporter 
Hållbara transportsätt 
Agenda 2030 och hållbara transporter 
Fallstudier som syftar till att uppnå målen för 2030-
agendan inom hållbara transporter 
  
Delmodul 3: Åtgärd för hållbara transporter 
Hur kan du minska ditt koldioxidavtryck för 
transporter? 
God praxis för hållbar stadstransport i vissa städer 
Transporternas framtid 

Syftet med denna modul är att utveckla 
lärarnas kompetens för att ge sina elever 
möjligheter att förstå olika sätt att minska 
koldioxidavtryck för hållbara transporter för 
att bekämpa klimatförändringar och 
undersöka hållbara transportmetoder i vissa 
gröna städer och slutligen analysera 
transporternas framtid. 

 
Målen för denna modul: 
1. Att identifiera transportens utveckling 

med urban tillväxt, dess fördelar för 
samhället och dess skadliga effekter på 
hälsa, miljö, ekosystem och 
klimatförändringar; 

2. Att visa begreppsmässig förståelse för 
hållbara transporter, olika hållbara 
transportsätt och undersöka 
internationell politik och praxis som 
stöder målen i Agenda 2030 för att 
bekämpa klimatförändringar; 

3. 3. Att diskutera och analysera praxis för 
hur man kan vidta åtgärder för att 
omvandla till hållbara transporter för att 
bekämpa klimatförändringar. 

I slutet av denna modul kommer 
eleverna: 

• Känna till fördelarna och 
skadliga effekterna av 
transporter 

• Beskriva de olika sätten för 
hållbara transporter; 

• Analysera den internationella 
politiken för att bekämpa 
klimatförändringar och stödja 
gröna städer; 

• Utveckla kompetens för att 
minska koldioxidavtryck för 
transporter. 

 

Denna modul har utformats för att utveckla lärares 
kompetens att lära ut klimatkunskap, med särskild 
tonvikt på transporters inverkan på 
klimatförändringen och inspirera sina elever att 
använda hållbara transporter. 
Den första delen av denna modul tar upp och 
undersöker sambandet mellan urban tillväxt och 
ökningen av transporter med särskilt fokus på 
transporternas fördelar och skadliga effekter för 
samhällen. 
Den andra delen av denna modul analyserar både 
olika former av hållbara transporter och 
internationella policyer och agendor som inriktar sig 
på hållbara transporter för att bekämpa 
klimatförändringar. 
I den tredje delen av denna modul analyseras 
aspekterna av att minska koldioxidavtrycket i form av 
dagliga praktiska tips och god praxis från världen. 
i modulen kommer också att geS förslag på 
lärandeaktiviteter som stimulerar övervägande av 
alternativ som kan leda till att eleverna använder mer 
hållbara transporter. 

 



                                                                                                                                                                          

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation innebär inte att innehållet godkänns, eftersom det endast återspeglar författarnas åsikter, och 
kommissionen kan inte hållas ansvarig för den användning som kan göras av informationen i denna publikation. 

Modul 4: ENERGI OCH ENERGIHUSHÅLLNING 
 

Modulens innehåll Syfte Lärandemål Övergripande information 
 

Modul 4: Energi och energihushållning är uppdelad i 3 
undermoduler: 

 
Delmodul 1: Energianvändning 
Hushållens energiförsörjning, betyg och förbrukning 
Energiproduktion - förnybara och icke-förnybara källor 
Energibesparande byggmaterial 
Energianvändning och vårt ekologiska fotavtryck 
Teknik och energi 

 
Delmodul 2: Energi och politik 
Energipolitik och politik 
Regeringsdebatt om energi 
Energiaktivism – unga människor som påverkar 
energipolitiken 

 
Delmodul 3: Energi och avfall 
Energislöseri 
Hur använder vi energi för att hantera andra former av 
mänskligt avfall? 
Hållbara energikällor 

Syftet med denna modul är att utveckla 
lärarnas kompetens för att ge sina 
elever möjligheter att i sin lokala 
kontext fundera på hur 
energiförbrukningen och det mänskliga 
behovet av energi bidrar till 
klimatförändringarna. 

 
Målen för denna modul: 

1. Att visa en förståelse för hur energi 
används av människor i olika 
miljöer, hur energianvändning kan 
mätas och hur energi kan slösas 
bort; 

2. Att identifiera hur energi och dess 
användning i en politisk och social 
fråga; 

3. Att definiera vikten av hållbara 
energikällor, den etiska 
användningen av energi och hur 
energi kan slösas bort. 

 
 
 

• Beskriva energibehov, 
produktion och konsumtion 
på ett personligt och 
samhälleligt plan, och hur 
olika energiformer anses 
vara hållbara eller ohållbara. 

• Kunskap om att beslut om 
energi skapas på global nivå 
och hur politik är verktyg 
som används för att stödja 
målen i Agenda 2030 för att 
bekämpa klimatförändringar; 

• Inse de olika sätten att 
minska energiförbrukning, 
föroreningar och avfall. 

Denna modul har utformats för att utveckla lärares 
kompetens att lära ut klimatkunskap, med särskild 
tonvikt på hushållsenergins inverkan på 
klimatförändringen och inspirera dem att minska 
energiförbrukningen och använda hållbara energikällor. 

Den första delen av denna modul kommer att hjälpa till 
med aktiviteter relaterade till att förstå 
energiförsörjning till byggnader, energiklasser och 
förbrukning. Den kommer att titta på hur olika tekniker 
och byggmaterial hjälper till att spara energi och minska 
energislöseriet. 

Den andra delen av denna modul kommer att förklara 
hur energi debatteras i politik och politik på både global 
och lokal nivå. 

Den tredje delen av denna modul kommer att behandla 
etisk användning av energi och olika typer av hållbara 
energikällor. 

Denna modul kommer också att ge förslag på 
lärandeaktiviteter som stimulerar övervägande av 
alternativ som kan leda till att eleverna minskar 
energiförbrukningen. 
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Modul 5: ANSVARSFULL KONSUMTION 
 

Modulens innehåll Syfte Lärandemål Övergripande information 
 

Modul 5: Ansvarsfull (hållbar) konsumtion är uppdelad i 3 
undermoduler: 
Delmodul 1: Varför konsumera? 
Överlevnad 
Identitet, tillhörighet 
Vana 
Nyfikenhet, nyhet 
Nöje, skönhet 
Reklam 
Grupptryck 

 
Delmodul 2: Ansvarsfull (hållbar) konsumtion 
Konceptet "Managing with Less" 
Metoderna för att minska konsumtionen 
Överkonsumtion och klimatförändringar 
SDG-12: Ansvarsfull konsumtion och produktion 
Politik för hållbar konsumtion 

 
Delmodul 3: Action for Responsible (Hållbar konsumtion) 
Begreppet "etisk konsumtion" 
Klimatvänliga shoppingalternativ 
Att vara en aktiv konsument 

Syftet med denna modul är att 
utveckla lärarnas kompetens för att ge 
sina elever en möjlighet att förstå olika 
orsaker till konsumtion, förstå 
begreppet ansvarsfull konsumtion och 
lära sig att agera som ansvarsfulla, 
klimatvänliga konsumenter. 

 
Målen för denna modul: 
1. Att visa en förståelse för varför vi 

konsumerar; vad får oss att köpa; 
2. Att identifiera konceptet med att 

hantera mindre och analysera 
sambandet mellan 
överkonsumtion och 
klimatförändringar; 

3. Att definiera vikten av etisk 
konsumtion på planeten och bli 
motiverad att engagera sig i 
klimatvänliga 
konsumtionsmönster. 

 
 

• Förstå begreppet ansvarsfull 
konsumtion 

• Inse effekten av överkonsumtion 
på klimatförändringarna 

• Vet varför SDG-12 är viktigt 

• Kunna agera för ansvarsfull 
konsumtion, reflektera över sitt 
eget konsumentbeteende och 
komma med idéer till alternativa 
beteenden för att tillgodose 
deras behov (till exempel 
utnyttja delningsekonomin att 
dela istället för att köpa. 

 

Den här modulen har utformats för att 
utveckla lärares kompetens att lära ut 
klimatkunskap, med särskild tonvikt på 
överkonsumtionens inverkan på 
klimatförändringen och inspirera dem att bli 
mer ansvarsfulla (hållbara) konsumenter. 
Den första delen av modulen ger en kort 
introduktion till ämnet genom att förklara 
olika anledningar till varför folk köper. 
I den andra delen av modulen kommer 
eleverna att lära sig begreppet ansvarsfull 
konsumtion genom att analysera dess 
inverkan på klimatförändringen. 
Den tredje delen av denna modul kommer 
att inspirera eleverna att agera för 
klimatförändringar genom att få ansvarsfulla 
konsumentbeteenden. 
Ämnena i denna modul kommer att 
presenteras i olika onlineaktiviteter som 
videor, frågesporter, etc. 
Denna modul kommer också att ge förslag 
på lärandeaktiviteter som inte bara belyser 
varför vi köper, utan också stimulerar 
övervägande av alternativ som kan leda till 
en mer hållbar konsumtion. 
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Modul 6: MAT OCH KLIMAT 
 

Modulens innehåll 
 

Syfte Lärandemål 
 

Övergripande information 
 

Modul 6: Mat och klimat är uppdelad i 3 undermoduler: 

 
Delmodul 1: Effekten av livsmedelsval för klimatförändringar 
Ät lokalt: Minskar det koldioxidavtrycket? 
Förädlade livsmedels miljöpåverkan 
Hur grön är din mat? Miljömärkningar 
Vatten i livsmedelsproduktion 
Livsmedelssäkerhet och bevarande av biologisk mångfald 
Matavfall 

 
Delmodul 2: Olika perspektiv på hållbar mat 
Hållbar mat och hälsa 
Hållbar mat och ekonomi 
Hållbar mat och klimatförändringar 
Hållbar mat och miljö 

 
Delmodul 3: Agera för hållbar matkonsumtion 
Agenda 2030 och hållbar mat 
Matens framtid 
Hur kan vi förändra vårt koldioxidavtryck för mat? 
Hur kan vi utöva påtryckningar för att ändra politiska beslut 
relaterade till mat som konsumeras lokalt? 
Hur kan vi stoppa/minimera matsvinnet? 
Hur kan vi odla mer mat själva? 

Syftet med denna modul är att 
utveckla lärarnas förutsättningar 
att ge sina elever en möjlighet att 
förstå effekterna av 
matkonsumtionsmönster på 
klimatförändringen och bli mer 
bekanta med konceptet hållbar 
mat. 

 
Målen för denna modul: 
1. Att definiera effekten av 

livsmedelsval för 
klimatförändringar; 

2. Att visa konceptuell förståelse 
för hållbar mat och dess olika 
perspektiv; 

3. Att undersöka målen för 
Agenda 2030 för att bekämpa 
klimatförändringar och 
inspirera elever att vidta 
åtgärder för hållbara 
livsmedelsval. 

• Inhämta initial kunskap om 
sambandet mellan val av 
livsmedel och 
klimatförändringar; 

• Beskriva olika perspektiv på 
hållbar mat gällande hälsa, 
ekonomi, miljö och 
klimatförändringar; 

• Utveckla kompetens för att 
minska koldioxidavtrycket 
genom att vidta åtgärder för 
mer hållbar mat. 

 

Denna modul har utformats för att stärka 
förutsättningarna att lära ut klimatkunskap, 
med särskild tonvikt på matens inverkan på 
klimatförändringen och inspirera sina elever att 
använda hållbar mat. 

 
Den första delen av denna modul tar upp och 
undersöker sambandet mellan matval och 
klimatförändringar. 
Den andra delen analyserar hållbar mat i termer 
av hälsa, ekonomi, klimatförändringar och miljö; 
Den tredje delen av denna modul analyserar 
den internationella agendan som är inriktad på 
hållbar mat för att bekämpa klimatförändringar 
i form av dagliga praktiska tips för hållbar mat. 

 
Ämnena i modulen presenteras i olika 
onlineaktiviteter som videor, frågesporter, etc. 
Modulen kommer också att ge förslag på 
lärandeaktiviteter som stimulerar övervägande 
av beslut som kan leda till att eleverna 
konsumerar mer hållbar mat. 

 


