
 
 

Svensk storsatsning med Klimatkoll  
Kortspelet Klimatkoll har beviljats pengar från Formas – forskningsrådet för hållbar 
utveckling, för ett treårigt kommunikationsprojekt med start 2020. Projektet går ut på att 
använda kortspelet Klimatkoll för att sprida kunskap om klimat, livsstil och hållbar 
konsumtion. Bland annat ska:  

● minst 20 000 svenska skolelever från årskurs 7 och uppåt få spela Klimatkoll  
● minst 2500 kortlekar delas ut till skolelever 
● minst 2000 kortlekar delas ut till lärare, och  
● minst 100 lärare och 200 lärarstudenter utbildas i hur Klimatkoll kan användas i 

skolan.  
 

Dessutom ska minst 200 förslag på nya kort samlas in för att bättre målgruppsanpassa 
spelet och öka elevernas intresse för klimatvetenskap och naturvetenskaplig forskning.  
 
Bakgrunden till projektet är att det idag saknas pedagogiska och väl fungerande läromedel 
om klimat och hållbar utveckling – samtidigt som det finns ett stort intresse och engagemang 
i klimatfrågan bland svenska skolelever (se t ex på rörelsen  Fridays for future). Skolan har 
dessutom genom Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling en skyldighet 
att ge ungdomar den kunskap och de verktyg de behöver för att leva hållbara liv.  
 
Tack vare att spelet så effektivt bjuder in till reflektion och dialog om ansvar och livsstil, 
bidrar det inte bara till att uppfylla många viktiga lärandemål, utan kan även bidra till faktiska 
betendeförändringar. Forskningsstudier kopplade till projektet kommer bland annat att 
utvärdera om och hur elever faktiskt ändrar beteende och börjar leva mer klimatvänligt efter 
att ha spelat Klimatkoll.  
 
Inom ramen för projektet kommer vi även att utveckla ett digitalt stödmaterial med frågor och 
svar på olika språk och en högläsningsfunktion, för att göra spelet mer tillgängligt för elever 
med läs- och skrivsvårigheter, synnedsättningar och andra modersmål än svenska. Det 
digitala stödmaterialet förväntas vara klart vid slutet av 2020.  
 
Om du vill veta mer, har tips, eller vill samarbeta med oss på något sätt, så hör gärna av dig 
till skola@kortspeletklimatkoll.se. 
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