KOM MED I NORDISK KLIMATCHATT
Utbildning är grundläggande för att uppnå en hållbar utveckling, vilket anges i mål 4.7 i FN:s
Agenda 2030. För att bidra till det planerar Norden i skolan tillsammans med Friluftsrådet
Nordisk klimatchatt. Chatten tar utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Nordisk klimatchatt – fem globala mål i fokus
01.09.2020 kl. 10-11 (CET)
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
16.09.2020 kl. 10-11 (CET)
Mål 7 – Hållbar energi för alla
25.09.2020 kl. 10-11 (CET)
Mål 14 – Hav och marina resurser
26.10.2020 kl. 10-11 (CET)
Mål 15 – Livet på land (CBD COP 15 i Kunming)
11.11.2020 kl. 10-11 (CET)
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna (Nordiska
klimatdagen + UNFCCC COP26 i Glasgow)
Varför Nordisk klimatchatt?
2020 är ett ”superår” när det gäller klimat- och miljöfrågor. Dessa frågor är
gränsöverskridande till sin natur och kräver samarbete och kommunikation länder emellan. I
oktober möts makthavare i Kina för att fatta beslut om nya internationella mål för biologisk
mångfald (CBD COP 15) och vid FN:s klimattoppmöte (COP 26) i november hoppas många få
se ökade ambitioner på klimatområdet. Även det nordiska samarbetet har prioriterats på
området. Det är viktigt för att Norden som enhet ska kunna påverka på en global nivå,
samtidigt som vi kan lära av varandra.
En nordisk dimension i klimat- och miljöundervisningen, med fokus på samarbete,
gemensamma utmaningar och lösningar, skapar mervärde. Det ger också de unga både
verktyg för och en röst i dagens och framtidens klimatdebatter. De unga är viktiga aktörer för
förändring.
Målgrupp och material:
Åk 7–10 i Sverige, Danmark, Färöarna, Grönland, Finland och Åland, motsvarande åk 8–10 i Norge och Island.
Alla elever i Norden är välkomna att delta, men kommunikationen kommer primärt vara på danska, norska
och svenska.
Nordisk klimatchatt fokuserar både på skandinavisk grannspråksförståelse och på hållbar utveckling.
Konceptet är upplagt för ett ämnesövergripande samarbete mellan lärare i naturvetenskapliga ämnen,
samhällskunskap och modersmålslärare.
En lärarhandledning kommer att finnas tillgänglig på www.nordeniskolan.org inför respektive chattillfälle, där
instruktioner och förberedande material som eleverna ska ta del av inför skolchatten ingår. Allt material
kommer att finnas tillgängligt på svenska, bokmål, nynorsk, danska, finska, isländska, färöiska och grönländska.
I materialet får eleverna förberedande frågor som de sedan diskuterar med andra elever under Nordisk
klimatchatt.
Om Nordisk skolchatt
Nordisk skolchatt är en videochatt utvecklad av Norden i skolan, som är en gratis
undervisningsplattform. Skolchatten är en rotationschatt, som ger elever möjlighet att
prata med andra elever i Norden. På skärmen visas två chattfönster – man ser sig själv i det
ena och en slumpmässigt utvald elev i det andra. Typiskt sett pågår varje skolchatt en timme. Som lärare
anmäler man sin klass till ett eller flera tillfällen på www.nordeniskolen.org.
Vi hoppas att det finns ett intresse för den här planen och välkomnar kommentarer kring allt från val av datum
till upplägg och innehåll!

