
ca 2800 kg 

ca 2200 kg 

ca 2800 kg 

ca 1700 kg 

ca 1700 kg 

En genomsnittlig svensks utsläpp – 11 ton CO2/år 



Kortspelet Klimatkoll - spelidé 

• Kortspelet Klimatkoll går ut på att gissa hur stor klimatpåverkan olika 
vardagliga aktiviteter har.  

• Det finns fyra olika aktivitetskategorier: livsmedel, resor och 
transport, boende och övrigt. 

• Varje kort representerar utsläppen från en aktivitet, t ex äta ett visst 
livsmedel, eller göra en specifik resa.  

• Det gäller att försöka placera de olika aktiviteterna i rätt ordning efter 
storleken på utsläppen. 

 



Vi ska nu lära känna korten och gå igenom spelreglerna (ca 9 min) 



Ikonen förklarar 
hur många gånger 

aktiviteten görs 

Siffran beskriver 
aktivitetens 

klimatpåverkan 
uttryckt i kg CO2-

utsläpp  

Texten ger en kort 
förklaring till aktivitetens 

utsläpp 

Framsidan 
(mörkblå) 

Baksidan 

Färgen anger vilken 
kategori aktiviteten 

tillhör 
Ljusblå = Livsmedel 

Gul = Resor 
Rosa = Boende  

Mörkgrön = Övrigt 



Spelide: Placera aktiviteten, Flygresa sockholm – Göteborg, korrekt på 
utsläppslinjen 

Stora utsläpp 
Små utsläpp 

? ? ? 



Spelide: Placera aktiviteten Flygresa sockholm – Göteborg på utsläppslinjen 

Stora utsläpp 
Små utsläpp 

  

    



Så här spelas Klimatkoll 



Så här spelas Klimatkoll 

Klimatkoll spelas i första hand i lag, t ex tre mot tre (alltså sex personer 
per bord och kortlek) 

 

 

 

LAG 1 

LAG 2 

1. Lägg upp tre kort per 
lag och ett startkort i 
mitten (med baksidan 

upp) 



Regler 
 
Välj ett kort och försök att placera det på rätt plats i utsläppslinjen. 
  
 Om ni gissade fel: Lägg kortet längst bak i högen och 
 dra ett nytt kort. Turen går över till det andra laget. 
  
 Om ni gissade rätt: Låt kortet ligga kvar. Turen går 
 över till det andra laget. 
 
Spelet tar slut när ena laget har slut på kort.  
 

Utslagsavgörande: Om båda lagen går ut på samma runda så spelar 

varje lag ett kort i taget tills ena laget misslyckas. 

    

LAG 2  

LAG 1  
Hög att dra nya 

kort ifrån 

Exempel på 
startuppställning 



Exempel på en spelrunda 



LAG 2  

LAG 1  

Hög att dra 
nya kort ifrån 

Exempel på startuppställning 



Stora utsläpp Små utsläpp 

Lag 1 väljer ett kort att 
placera ut. Diskutera 
och kom överens inom 
laget, om var ni tror att 
kortet ska placeras.   

? ? 

LAG 2  

LAG 1  

Hög att dra 
nya kort ifrån 



Om kortet placeras fel tas det 
bort och läggs längst ner i 
högen. Lag 1 drar ett nytt kort 
från högen, och turen går 
därefter över till lag 2. 

LAG 2  

LAG 1  

Stora utsläpp Små utsläpp 

Hög att dra 
nya kort ifrån 



Stora utsläpp Små utsläpp 

Utsläpp 
svensk 
ett år 
 
11 ton  
 

 
   

LAG 2  

LAG 1  

Om kortet placeras 
rätt får det ligga kvar. 
Turen går därefter 
över till lag 2. 



Spelet tar slut när ena laget har slut på kort  
 LAG 2  

LAG 1  

Stora utsläpp Små utsläpp 



Regler 
 
Välj ett kort och försök att placera det på rätt plats i utsläppslinjen. 
  
 Om ni gissade fel: Lägg kortet längst bak i högen och 
 dra ett nytt kort. Turen går över till det andra laget. 
  
 Om ni gissade rätt: Låt kortet ligga kvar. Turen går 
 över till det andra laget. 
 
Spelet tar slut när ena laget har slut på kort.  
 

Utslagsavgörande: Om båda lagen går ut på samma runda så spelar 

varje lag ett kort i taget tills ena laget misslyckas. 

    

LAG 2  

LAG 1  
Hög att dra nya 

kort ifrån 

Exempel på 
startuppställning 


