
Satsning med Formas 
De senaste åren har vi sett tydliga tecken på att svenska skolungdomars intresse och 
engagemang i klimatfrågan växer, det visar inte minst den kampanj som Greta Thunberg 
driver, och de demonstrationer och klimataktioner som tusentals skolungdomar genomför (t 
ex “Fridays for future”). Skolan är genom Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar 
utveckling skyldig att ge ungdomar den kunskap och de verktyg de behöver för att leva 
hållbara liv - trots det saknar många lärare det stöd och de resurser de behöver för att 
effektivt bedriva undervisning inom ämnet. Kortspelet Klimatkoll ger lärare ett konkret och 
läroplansanpassat verktyg som kan användas i undervisningen och som fångar upp det 
intresse och engagemang i klimatfrågan som finns bland skolungdomar.  
 
För att fler skolungdomar och lärare ska kunna ta del av Klimatkoll har vi ansökt om att få 
finansiering av Formas för att kunna sprida kortspelet. Vår ansökan godkändes! Det innebär 
ett treårigt projekt, med start 2020, där minst 20 000 skolungdomar i högstadiet och 
gymnasiet i Sverige ska få spela spelet och minst 2500 ska få en egen kortlek att ta med 
hem. Minst 2000 kortlekar ska ges ut till lärare och minst 100 lärare och 200 lärarstudenter 
ska utbildas i hur kortspelet kan användas i skolan. Dessutom ska 200 förslag på nya kort 
från skolungdomar samlas in för att involvera dem i samhällsdebatten runt klimatfrågan, 
bättre målgruppsanpassa spelet och öka elevernas intresse för naturvetenskaplig forskning. 
Det är också del av projektet att utveckla ett digitalt stödmaterial med frågor och svar på 
olika språk och en högläsningsfunktion, för att göra spelet tillgängligt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter, synnedsättningar och andra modersmål.  
 
Vi är väldigt glada över att få jobba med detta projekt och är övertygande om att Klimatkoll 
kommer fortsätta att vara ett omtyckt verktyg för att på ett lustfyllt och engagerande sätt 
sprida kunskap om hur livsstil och val i vardagen påverkar klimatet.  
 
Om du vill veta mer, har frågor eller har tips på hur vi kan nå ut till skolungdomar och lärare, 
så hör gärna av dig till skola@kortspeletklimatkoll.se.  
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