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VI KAN REDDE NATUREN,  
HVIS VI VIL  
Regnskovene står i brand, koralrevene blegner, insekterne forsvinder og 
isen smelter. Der er nok at bekymre sig om – og undersøgelser viser, at 
mange børn også er bekymrede.

Det er vi nødt til at tage hånd om. Børn har krav på at vide, at vi kan 
løse den natur- og klimakrise, vi står i. Og de har krav på at vide, hvad 
vi kan gøre for at skabe en verden, hvor mennesker lever i harmoni med 
naturen. 

Derfor har vi skabt julekalenderen ’På Eventyr i Vilde Grønland’ sammen 
med Mille Gori – også kendt som Motor-Mille. En julekalender, hvor I kan 
se et afsnit hver skoledag i december og bringe naturen på skoleskemaet. 

Naturen i Grønland er helt anderledes end i Danmark. Den er vild, rå, 
fascinerende og mageløs. Men samtidig oplever både mennesker og dyr 
naturkrisen og klimaforandringerne på helt tæt hold. Gletsjere smelter 
hurtigere end normalt, isbjørne søger mod bygderne for at få mad 
og plastik forurener naturen. Men der er også masser af håb og gode 
løsninger – for hvem siger, at salat skal fragtes hele vejen fra Danmark til 
Grønland, eller at plastik ikke kan bruges flere gange?  

Jeg håber, at ’På Eventyr i Vilde Grønland’ vil inspirere jer til masser 
af gode snakke om naturen og bringe håb for fremtiden. Tusind tak, 
fordi du sætter naturen på dagsorden i din undervisning – og rigtig god 
fornøjelse med julekalenderen! 

Vilde naturhilsner,

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden
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SÅDAN BRUGER DU JULEKALENDEREN, ‘PÅ EVENTYR 
I VILDE GRØNLAND’, I DIN UNDERVISNING
I julekalenderen stiller WWF skarpt i Grønlandsk natur og kultur. 
Dels på hvordan naturen er en helt integreret del af livet i Grønland, 
dels på hvordan naturkrisen opleves i landet, og endelig på hvad vi 
generelt kan gøre for at leve i større harmoni med naturen.  

Lærervejledning er opdelt op i 16 afsnit, der hver indeholder:

  Kort intro til dagens emne

  Spørgsmål til refleksion og diskussion

  Konkrete opgaver til klassen 

  Fakta om emnet

  Elevtekst, der kan printes og samles i en mappe 

Ɖ̵̄̿ʄ͝˪Ȑˍ́ڂʄ̵́ڂʄǵΞɟ̿ڂɟ̵̿́ڂɎɟˍͮڂʡڂ˅ǵͮɟʄ́̿ʡɟ̿˱ɟհڂԅձՔԇձڂ˅ˍǵ͝͝ɟ́ڂʄڂԉձՔԋڂ
klasse. 

Vejledningen er optimeret til også at kunne læses på mobil og tablet. 
Du kan downloade hele lærervejledningen eller blot enkeltafsnit som 
PDF på www.pandaclub.dk/vildegroenland/laerer

Har du brug for mere viden, kan du altid 
besøge wwf.dk eller pandaclub.dk, hvor der 
både er dyreleksikon og temasider om fx 
klimaforandringerne. Du er også altid velkommen til 
at maile til os på pandaclub@wwf.dk, hvis du har 
spørgsmål.   

Vi håber, I får en god december med ’På Eventyr I 
Vilde Grønland’, og at I sammen bliver klogere på 
både naturkrisen, klimaforandringerne og Grønland.

Tak fordi, du bruger ‘På Eventyr I Vilde Grønland’ i 
din undervisning. 

En kort afsnit til hver  
skoledag i december

’På Eventyr I Vilde Grønland’ består af 16 små film – en til 
hver skoledag i december. Julekalenderen er bygget op som en 
fortløbende historie, hvor Mille Gori er på opdagelse i Grønland. 

Hver video er ԍՔԏڂ˪ʡ˱ͽͮͮɟ̿ lang og tager udgangspunkt i en 
konkret aktivitet. Det kan fx være en fisketur, den første skoledag 
eller et besøg på Indlandsisen. 

ćͽˍɟ˅ǵˍɟ˱Ɏɟ̿ɟ˱ڂɟ̿ڂͽɎΞʡ˅ˍɟͮͮڂʡˍڂԅձՔԋձڂklasse og er tænkt som indhold i fx klassens morgensamling og/eller faget, Natur og Teknologi.  

Brug filmene til morgensamling eller Natur Teknologi

Sådan bruger du  
lærervejledningen Her finder du mere viden

Sæt fokus på  

verdensmålene

Hvert afsnit er linket til et eller flere af 

Ξɟ̿Ɏɟ˱͝˪Ȑ
ˍɟ˱ɟհڂʎɟ̿ͽ˱

Ɏɟ̿͝ڂȘ̿ˍʡʄͮ
˱ԲǵڂԆԇڂˍȐ˪ڂ

͝Ξǵ̿ˍʡʄͮڂ

ɿ́̿Ȼ̿ͽʄ́ڂʄ
Ɏͽ˅ͮʡ̵́́̿ڂ

˱Գհڂ˪ȐˍڂԆԉڂ
Բ˅ˍʡ˪ǵʡ˱Ɏ͝

ǵͮ͝Գհڂ˪ȐˍڂԆ
Ԋڂ

ԲˍʡΞɟͮڂʡڂʎǵΞ
ɟͮ́ڂʄڂ˪ȐˍڂԆ

ԋڂԲˍʡΞɟ̵ͮڂȐڂ
ˍǵ˱ɎԳձڂ

Du kan læse mere om verdensmålene i mappen på  

www.pandaclub.dk/vildegroenland/laerer
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WWF er en af verdens største og mest indflydelsesrige 
naturorganisationer. Vi har kæmpet i frontlinjen for naturen og verdens 
vilde dyr siden 1960’erne. I dag er vi over 6.000 medarbejdere på 
verdensplan. Vi arbejder på mere end 1.000 projekter, mens mere end  
5 millioner mennesker fra hele verden støtter vores arbejde.

Vi arbejder for en verden, hvor mennesket lever i harmoni med 
naturen. Og vi gør det gennem formidling, oplysning, samarbejde 
med virksomheder, påvirkning af politiske beslutningstagere og 
naturbevarende projekter på alle Jordens syv kontinenter. 

OM WWF VERDENSNATURFONDEN

wwf.dk

I FRONTLINJEN FOR NATUREN
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Afsnit #1

På Eventyr I Vilde Grønland
TIRSDAG D. 1. DECEMBER

Mille er taget med WWF Verdensnaturfonden til Grønland for at lave en  
natur-julekalender om bæredygtighed, klimaforandringer, kultur og natur.  

Og netop Grønlands smukke naturområder, kommer I også til at opleve i løbet af 
de i alt 16 afsnit, som ’På Eventyr I Vilde Grønland’ rummer.

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

til refleksion og diskussion

Hvad er der i Grønland?

Hvad ved du om Grønland?

Hvilke dyr tror du, der lever i 
Grønland?

Hvor mange mennesker tror du, der 
bor i Grønland?

Hvad ved du om Grønland?

Hvad tror du, klimaforandringer har med Grønland 
at gøre?

Hvor mange mennesker tror du, der bor i 
Grønland?

ÄڂȻʡˍǵʄڂԊڂɿʡ˱Ɏɟ̿ڂɎͽڂɟͮ́ڂͮ̿́˅ڂΞɟ̿̄̿�ڂ˱ˍǵ˱Ɏձڂ

Eleverne tegner de ting, de forbinder med Grønland, 
inden de har set julekalenderen.

Spørgsmål:

Opgave

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 3 
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Fakta

om Grønland og 
dyr i Grønland

Grønland er ԇձԆԍԍձԅԏԍڂ˅˪ԇձ

Grønlands befolkningstal er på ca. ԋԍձԍԊԏ. ԆԊձԅԅԅ bor i  
hovedstaden Nuuk.

ԏԅِ af Grønlands areal er dækket af Indlandsisen. Hvis hele 
indlandsisen smeltede, ville verdenshavene stige med over syv meter.

ÄڂɎɟ͝ڂɟ˱ɟͮ͝ɟڂԋԅڂȐ̿ڂɟ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ڂʡ̿�ڂ˅ͮʡͮ͝͝ڂɟʄɟͮڂdobbelt så hurtigt, 
som gennemsnitstemperaturen på kloden.

Mange dyr er afhængige af is og sne for at kunne overleve. Det gælder 
fx isbjørnen. Den bruger isflager på vandet til at fange sæler fra. Og 
hvalrosser bruger isflager til at hvile sig på.

I Grønland findes ni pattedyr, der lever på land: Isbjørn, polarræv, arktisk 
͝˱ɟʎǵ̿ɟհ̿ڂɟ˱͝Ɏΰ հ̿ڂ˪́͝˅ͽ́͝˅͝ɟհ̵́ڂˍǵ̿ͽˍΞհڂˍȘ˅ǵͮհڂʎǵˍ͝ȻȐ˱Ɏ͝ˍɟ˪˪ʡ˱ʄڂԲɟ˱ڂ
lille gnaver) og jærven.

I havet omkring Grønland finder man Ԇԍڂɿ́̿͝˅ɟˍˍʡʄɟڂʎΞǵˍǵ̿ͮɟ հ̿ inklusiv 
narhval, marsvin og pukkelhval.

I Grønland er der observeret ԇԉԅڂɿͽʄˍɟǵ̿ͮɟ̿, og der kendes til mere end 
ԇԋԅڂɿʡ͝˅ɟǵ̿ͮɟ̿ i de grønlandske farvande.

ƣɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂǵɿڂHľԇڂɿȐ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ͮڂʡˍڂǵͮͮ͝ڂʡʄɟ́ڂʄڂʡ͝ɟ˱ͮڂʡˍڂǵͮ͝ڂ˪ɟˍͮɟձ

Verdensmål:
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Grønland

Nuuk

Ittoqqortoormiit
Ilulissat

Kangerlussuaq

Bilag 4
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Afsnit #2

Fisken med de kæmpestore øjne
ONSDAG DEN 2. DECEMBER

I dag skal Mille fiske efter rødfisk. Rødfisken er en rovfisk, der lever af fx småfisk og krebsdyr. Den lever 
̵ȐڂԆԅԅՔԆձԅԅԅڂ˪ɟͮɟ̿͝ڂɎΰȻɎɟհ͝ڂȐڂɎɟͮڂ˅̿ȘΞɟ̿ڂɟ˱ڂ˪ɟʄɟͮڂˍǵ˱ʄڂˍʡ˱ɟհڂʎΞʡ͝ڂɎͽ͝ڂ˅ǵˍڂɿǵ˱ʄɟڂɟ˱̄̿ڂɎɿʡ͝˅ձڂڂ

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

til refleksion og diskussion

Pynt med julefisk i klassen: Eleverne klipper 
en fisk ud og dekorerer den på julemanér.  
�ʡ͝˅ɟ˱ڂ˅ǵ˱ڂɿΫڂɿȐڂ˱ʡ͝͝ɟʎͽɟ̵ڂȐհ͝ڂΞ̄˪˪ɟڂʡڂ
undervandskane eller noget helt tredje. 

Kender du nogen, der lever af at 
fange fisk? 

Har du selv været på fisketur, og 
fangede du noget?

Hvad tror du, der vil ske, hvis der en 
dag ikke er flere fisk i havet?

Hvad tror du, der ville ske, hvis man fx fjernede de 
små dyr, såsom krillen? 

Eller de store dyr, såsom hajerne og hvalerne?

Hvor ofte spiser din familie fisk? Køber I dem i 
supermarkedet ellerhos fiskehandleren? Eller 
fanger I dem selv?

Kender du nogle af de mærker, der viser, at fisken 
er bæredygtigt fanget? 

Hvordan kan vi sikre, at der også er fisk i havet til 
dine børn og børnebørn? 

Du skal bruge snor, saks, tuscher, lim, papir, pap og/
eller gamle blade.

Hver elev klipper og dekorerer sin egen julefisk.

Fiskene bliver hængt op som en del af klassens 
juledekoration.

Spørgsmål:

Opgave

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 3 

Ԋڂ

ԋڂ
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Fiskeri er ekstremt vigtigt i Grønland. Både for den grønlandske 
kultur, men også for, at landets befolkning får mad på bordet og har 
mulighed for at tjene penge. Desværre bliver der færre og færre fisk 
i havet. Dette ofte pga. overfiskeri, som selvfølgelig ikke kun foregår 
ved Grønland er, men som er et problem over hele Jorden. Et problem, 
der kan få store konsekvenser – for både mennesker, dyr og naturens 
økosystem. 

Kig efter MSC og ASC-mærkerne, hvis du vil være sikker på, at de fisk, 
du køber, er fanget på bæredygtig vis. 

Havet dækker 70%ڂǵɿڂć́̿Ɏɟ˱́͝ڂΞɟ̿ɿˍǵɎɟձڂČͽ˱ڂԉհԊِڂǵɿڂʎǵΞɟͮڂɟ̿ڂ
beskyttede områder.

Havet regulerer vores klima, producerer halvdelen af den ilt, vi indånder, 
og er med til at skabe regn og ferskvand.

60% af verdens fiskebestande er fuldt fisket. 34% er overfisket. 

Livet i havet er bl.a. truet af udvinding af olie, forurening og 
hårdhændede fiskemetoder som fx bundtrawl. Bundtrawl ødelægger 
havbunden og dyrenes levesteder. 

Rødfisken i filmen har meget store øjne, fordi den bliver trukket op fra 
mange meters dybde. Det er trykket, der får dens øjne til at poppe ud af 
hovedet.  

Naturens fødekæde handler om arternes afhængighed af hinanden. 
Dyreplankton og kril er mad for de små fisk, mens de små fisk er mad 
for de store. Et økosystem er i balance, når alle arter i fødekæden er til 
stede.

Fakta

Verdensmål:

Fakta om fisk  
og fiskeri 
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Afsnit #3

Ankos fedtede får 
TORSDAG DEN 3. DECEMBER

Mille besøger Anko, der er fåreavler og har 800 får. Han er den nordligste fåreavler i Grønland, 
og han driver sin fårefarm sammen med sin familie og tre fårehunde. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

til refleksion og diskussion

Ulven efter fåret – udendørsleg Hvad kan fåret bruges til?

Hvor kommer din mad fra? Dyrker I den selv? 
Køber I den i et supermarked? Eller måske 
hos en landmand?

Har du besøgt en gård, et gartneri eller 
et mejeri og set, hvordan din mad bliver 
produceret? 

Hvad spiser du til jul, og ved du, hvor maden 
kommer fra?

Fårehundene er arbejdshunde. Kender du 
andre arbejdshunde, der hjælper mennesker

Hvad ville der ske, hvis der ikke var 
landmænd til at producere mad?

Se dit køleskab derhjemme for dig. Hvilke 
varer er der i køleskabet? Hvilke lande 
tror du, de kommer fra? 

Er der nogle ting, som naturen giver os, 
som vi ikke kan undvære?

Hvor i verden kommer den mad, du 
spiser, fra?

Gå ud i gården. Læreren vælger én elev, der skal være 
ulv, og én, der skal være får.

Resten er sten, der kryber sammen på jorden.

Ulven løber efter fåret. Når ulven fanger fåret, bliver 
rollerne byttet om. Ulv bliver til får og får bliver til ulv.

Efter ca. fem minutter vælges ny ulv, nyt får og nye 
sten. 

ƉȘͮڂʽɟ̿ڂʡڂʄ̿ͽ̵̵ɟ̿ڂǵɿڂԉՔԊڂɟˍɟΞɟ̿́ڂʄڂ˅ʡʄ̵ڂȐڂɿȐ̿ɟͮձڂ Ξʡˍ˅ɟڂ
dele af fåret kan I bruge? Og hvad vil I bruge de 
forskellige dele til?

Hver gruppe skriver ned, hvad de finder frem til, og 
deler tankerne med resten af klassen.

Lav evt. en intern konkurrence, hvor den gruppe, 
der finder på flest anvendelige ting at bruge fåret til, 
vinder.  

Spørgsmål:

Opgave

1 1 

ԇڂ
ԇڂ

3 

Ԋڂ

3 

Ԋڂ
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De fleste af os køber al vores mad. Rigtigt mange fødevarer, som fx 
avocadoer, appelsiner og oksekød, produceres i andre dele af verden 
og transporteres til Danmark. Nogle gange bliver der ryddet natur, som 
fx regnskov, for at gøre plads til landbrug. Samtidig udleder det CO2, 
når fødevarer skal transporteres fra en verdensdel til en anden. 

I Brasilien bliver der fx fældet regnskov i et tempo, der svarer til tre 
fodboldbaner i minuttet - alene for at skabe plads til landbrugsjord.

I Sydamerika bliver regnskoven ryddet, for at landmænd kan dyrke 
soya, der fx bruges som foder til danske grise. I Asien bliver regnskoven 
ryddet, for at landmænd kan dyrke palmeolie, som bruges til fx pizza, 
chokolade, stearinlys og vaskemiddel. 

Hvert år bruger vi langt flere naturressourcer, end kloden kan nå at 
ʄɟ˱͝˅ǵȻɟ̵ڂȐڂɟͮڂȐ ձ̿ڂÄڂԇԅԇԅڂʎǵΞɎɟڂΞʡڂǵˍˍɟ̿ɟɎɟ̵́ڂȻ̿ͽʄͮڂć́̿Ɏɟ˱̿͝ڂɟ́͝͝ͽ̿ɂɟ̿ڂ
Ɏɟ˱ڂԇԇձڂǵͽʄͽͮ͝ڂԲ^ǵ̿ͮʎڂľΞɟ̿͝ʎ́́ͮڂSǵΰԳձڂڂ

I Danmark bruger vi hvert år mere, end flere Jordkloder for at tilgodese 
Ξ́̿ɟ͝ڂɿ́̿Ȼ̿ͽʄձڂÄڂԇԅԇԅڂΞǵ̿ڂɎɟͮͮڂǵˍ4,2ڂ jordkloder.

ڂɟ̿ڂԆԊِڂͽ˱Ɏɟ̿ڂ͝˱ɟ˪ڂǵ˱ɎȻ̿ͽʄ͝ʽ́̿Ɏհˍڂɟ̿ڂˍǵ̿ɟǵڂǵ˪ˍɟɎɟ͝ڂ͝˅Sǵ˱˪ǵ̿ڂǵɿڂ61%
natur. 

Vi får en masse ting fra naturen, bl.a. luft og rent drikkevand, ligesom 
naturen også giver os jord at dyrke samt træ til fx brændsel og møbler. 
Derudover får vi en lang række fødevarer fra naturen, og planter bruges 
til medicin.

Fakta

Verdensmål:

bæredygtigt landbrug  
og forbrug 
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Afsnit #4

Isskosserne og det store isbjerg
FREDAG DEN 4. DECEMBER

Mille tager til Isfjorden. Isfjorden er fyldt med iskosser. Iskosser er store isklumper, som 
kommer fra Indlandsisen, hvor de via gletsjere bliver skubbet ud i havet. Nogle er meget store 

og ender i havet som isbjerge, mens de mindre klumper ender tættere på land. 

Find isbjerget Gæt og grimasser 

Ɨǵʄڂɟͮڂ�ԊՈǵ̿˅ձڂČˍʡ̵ڂɎɟͮ́ڂΞɟ̵̿ڂȐ͝ڂ˅̿Ȑհ͝ڂȐڂɎɟͮڂɎǵ˱˱ɟ̿ڂ́ͮڂ
trekanter. Nu har I to isbjerge, 

Halvdelen af klassen går ud. 

Sɟڂǵ˱Ɏ̿ɟڂʄɟ˪˪ɟ̿ڂգʡ͝Ȼʽɟ̿ʄɟ˱ɟդհ͝ڂȐڂԇԅِͮ͝ڂʡ˅˅ɟ̿ڂͽɎձڂ
Gem dem fx under en bog, en mappe el.lign. Alt kan 
fungere. 

Resten af klassen kommer ind igen og skal finde 
isbjergene.  

Få børnene til at skrive et ord/en sætning fra filmen 
ned på et papir.

Læg papirerne i en bunke ved tavlen.

Lad børnene komme op én efter én, trække et papir og 
mime dets indhold, mens resten af klassen prøver at 
gætte det. 

Ordene kunne for eksempel være: Båd, isbjerg, 
Indlandsisen, gletsjer, Mille Gori, isen smelter, vandene 
stiger, Titanic, klimaforandringer.

Opgave

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvad tror du, der vil ske, hvis Indlandsisen 
smelter, og klimaet bliver varmere? Hvad 
vil det betyde for dit hjem?

Kender du nogle dyr, der er afhængige af 
isen i havet?

Hvad tror du, der sker med dyrene i 
Grønland, når isen smelter?

Har du set et isbjerg i virkeligheden? 

Kender du nogle tegn på 
klimaforandringer?

Kender du nogle dyr, der er truet af 
klimaforandringerne? 

Hvad tror du, det vil betyde for Danmark, 
hvis Indlandsisen smelter?

Ved du, hvad man kan gøre for at bremse 
klimaforandringerne?

1 1 

ԇڂ
ԇڂ

3 

Ԋڂ

3 

Ԋڂ

til refleksion og diskussionSpørgsmål:
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I Grønland ser man tydeligt tegnene på klimaforandringerne. 
Indlandsisen smelter hurtigere end normalt, og gletsjerne kælver 
oftere. 

Rigtigt mange dyr er afhængige af is og sne for at kunne overleve. Det 
gælder fx isbjørnen, som bruger isflagerne på vandet til at fange sæler 
fra, og for hvalrosser, der bruger isflagerne til at hvile sig på. 

90% af isbjerget er skjult under vand, fordi massefylden for gletsjer-is 
er meget tæt på havvand.   

Indlandsisen dækker ԏԅِ af Grønlands areal. Hvis hele Indlandsisen 
smeltede, ville verdenshavene stige med over syv meter.

ÄڂɎɟ͝ڂɟ˱ɟͮ͝ɟڂԋԅڂȐ̿ڂɟ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ڂʡ̿�ڂ˅ͮʡͮ͝͝ڂɟʄɟͮڂɎ́ȻȻɟˍͮ͝ڂȐڂʎͽ̿ͮʡʄͮڂ
som gennemsnitstemperaturen på kloden som helhed.

Sɟͮڂɟ̿ڂͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂǵɿڂHľԇհڂ˪́͝ڂɿȐ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ͮڂʡˍڂǵͮͮ͝ڂʡʄɟ́ڂʄڂʡ͝ɟ˱ͮڂʡˍڂ
at smelte.

HľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂ˅́˪˪ɟ̿ڂȻˍձǵձڂɿ̿ǵڂɿ́͝͝ʡˍɟڂȻ̿Ș˱Ɏͮ́͝ɿɿɟ̿ڂ˪́͝ڂ˅ͽˍհ́ڂˍʡɟڂ
og gas, men også fra vores forbrug, og når vi fælder skovene i fx 
Amazonas.

 %15ڂΞɟհ́˅͝ڂǵɿڂɿȘˍɎ˱ʡ˱ʄڂɿ̿ǵڂɟ̿˪˪́˅ڂHľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ̿ڂ͝˱Ξɟ̿Ɏɟڂǵɿڂ25%
ɿ̿ǵ̿ͮڂǵ˱̵́̿ͮ͝ڂԲɿˍΰհڂȻʡˍɟ հ̿͝ڂ˅ʡȻɟհڂɟͮɂձԳհڂ˪ɟ˱̿ͮ͝͝ڂɟǵ˪ʡ˱ʄͮ͝ڂȐ̿ڂɿ́̿0,3ڂ %.   

Verdens lande er blevet enige om at begrænse temperaturstigningen til 
1,5 graderڂԻŴǵ̿ʡ͝Ոǵɿͮǵˍɟ˱ԳڂΞɟɎڂǵͮڂͽɎˍɟɎɟڂɿȘ̿̿ɟڂɎ̿ʡΞʎͽ͝ʄǵ͝͝ɟ ձ̿ڂ

Fakta

Verdensmål:

klimaforandringer
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Afsnit #5

I den lilleb itte by
MANDAG DEN 7. DECEMBER

Mille er på tur til byen, Kapisillit. Med sine bare 42 indbyggere er den så lille, at 
den kaldes en bygd. Her er der kun én købmand, som holder åbent på særlige 

tidspunkter og kun fører et begrænset sortiment, som byens beboere må deles om. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvor tror du, julemanden bor?

Hvad hedder den mindste by, du har 
besøgt?

Hvad synes du, er det bedste ved at være 
ude i naturen? 

Hvordan er bygden anderledes fra den 
by, du bor i?  

Har du nogensinde oplevet, at der 
ikke var de varer, du skulle bruge, i dit 
supermarked?

Hvordan tror du, det er at bo i en lille by 
som Kapisillit?

1 1 

ԇڂ

ԇڂ

3 

3 

ĖǵΞڂɟ˱ڂČǵ̵ʡ͝ʡˍˍʡͮՈʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟձڂ
Èn for hver indbygger i Kapisillit. 

ĖǵΞڂɟ˱ڂČǵ̵ʡ͝ʡˍˍʡͮՈʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟձڂ˱_ڂɿ́̿ڂʎΞɟ̿ڂ
indbygger i Kapisillit.

Du skal bruge: Farvet papir, saks og lim/ 
klipsemaskine.

Eleverne inddeles i grupper.

Klip en masse strimler ud, og giv dem til eleverne.

Hver gruppe kan nu samarbejde om at lave en 
ʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟڂՊڂɣ˱̿ڂʡ˱ʄڂɿ́̿ڂʎΞɟ̿ڂʡ˱ɎȻΰʄʄɟ̿ڂʡڂ
Kapisillit.

Hæng guirlanden op i klassen. 

Du skal bruge: Farvet papir, saks og lim/ 
klipsemaskine.

Hver gruppe kan nu samarbejde om at lave en 
ʄͽʡ̿ˍǵ˱Ɏɟڂ˪ɟɎڂԊԇ̿ڂʡ˱ʄɟڂՊڂɣ˱̿ڂʡ˱ʄڂɿ́̿ڂʎΞɟ̿ڂʡ˱ɎȻΰʄʄɟ̿ڂ
i Kapisillit.

Hæng guirlanderne op i klassen. 

Kan laves individuelt eller i grupper. 

Opgave

til refleksion og diskussionSpørgsmål:
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Vi kan komme langt ved at se på vores eget forbrug. Vi kan for 
eksempel mindske madspild og tage et kig på vores forbrugsvaner – 
ligesom de gør i den grønlandske bygd. 

Beregninger fra Landbrug & Fødevarer anslår, at der årligt smides mad 
ud for 16 mia. kr.

Hvert år smider danskerne mere end 700.000 ton mad ud.

I Danmark smider en gennemsnitlig familie 20% af deres indkøb ud.

Madspild handler ikke kun om, hvad der ryger i skraldespanden i de 
private hjem. Det omhandler også den mad, der går til spilde ved 
dyrkning og produktion af mad samt under transport, håndtering og 
indpakning i butikkerne. 

En gennemsnitlig familie i Danmark smider for 3.000 kroner mad ud om 
året.

ǃɟ̿Ɏɟ˱͝˪ȐˍڂԆԇڂʎǵ̿ڂȻˍǵ˱Ɏͮڂǵ˱Ɏɟͮڂɟ˱ڂǵ˪Ȼʡͮʡ́˱ڂ˪́ڂǵͮڂʎǵˍΞɟ̿ɟڂɎɟͮڂʄˍ́Ȼǵˍɟڂ
˪ǵɎ̵͝ʡˍɎڂʡ˱Ɏɟ˱ڂԇԅԉԅձ

ġǵɎ̵͝ʡˍɎڂɟ̿ڂΞɟ̿Ɏɟ˱̿ͮ͝ڂɟɎʽɟͮ̄̿ͮ͝͝ɟڂHľԇՈ͝ΰ˱Ɏɟ ձ̿ڂ

Ubrugte madvarer er skyld i 3,3 milliarder tonڂHľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄڂʎΞɟ̿ͮڂȐ ձ̿

Fakta

Verdensmål:

ansvarligt forbrug  
og produktion
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Afsnit #6

Det store forureningsmonster
TIRSDAG DEN 8. DECEMBER

Plastik er et stort problem, både for hav- og landliv. Hvert år ender 8 millioner ton 
plastik ude i verdenshavene. Det har konsekvenser for mere end 700 arter af havdyr. 

Plastikken ender også på kysterne i Grønland og på havbunden – og 80% af al 
plastikaffaldet synker til bunds.

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Har du set plastik på stranden? 

Tror du, der ligger mere plastik på 
havbunden, end vi regner med? 

Har du lyst til at hjælpe med at rydde op 
på strandene? 

Hvad tror du, der sker, hvis vi bliver ved 
med at komme plastik i havet? 

Har du oplevet, at der var plastik på 
stranden? 

Tænker du over, hvor dit plastik ender, 
når du smider det ud? 

Hvorfor er det et problem, at der ligger 
plastik i naturen? 

Hvilke dyr tror du, plastik i havet går ud 
over? 

1 1 

ԇڂ
ԇڂ

3 

Ԋڂ

3 

Ԋڂ

Bliv plastikhelt

�ȐڂͽɎڂʡ͝ڂ˅́ˍɟʄȐ̿Ɏɟ˱հ́ڂʄڂɿʡ˱Ɏڂԋͮ͝ڂΰ˅˅ɟ̿ڂǵɿɿǵˍɎհڂɎɟ̿ڂɟ̿ڂˍǵΞɟͮڂǵɿ̵ڂˍǵͮ͝ʡ˅ձڂ

Smid dem ud skraldespanden.

Opgave

til refleksion og diskussionSpørgsmål:
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Hvert år ender ԏڂ˪ʡˍˍʡ́˱ɟ̿́ͮڂ˱ plastik i verdenshavene, hvilket svarer til 
Ԇԋڂ˱́ͮڂʡڂ˪ʡ˱ͽͮͮɟͮձ

Mere end 700 arter af havdyr er ramt af plastikforurening. Ca. 1 million 
havfugle dør om året på grund af plastikforurening.

En grønlandsk undersøgelse af mågearten, Mallemuk, viser, at ԏԅڂ
procent har plastik i maven. 

Der bliver i gennemsnit produceret over ԏԇԅձԅԅԅ́ͮڂ˱ plastik hver dag.

Når dyr spiser plastik, giver det en falsk følelse af mæthed, som 
blokerer for, at dyrene kan optage næring gennem tarmene. Dyrene kan 
derfor ende med at dø af sult. 

Dyr bliver viklet ind i plastik på jagt efter føde og ender med at drukne. 

Når koraller kommer i kontakt med plastik, reagerer de, som hvis de fik 
koldbrand – de bliver syge og dør.

Plastik har en negativ effekt på klimaet. Det er lavet af fossil olie og 
ͽɎˍɟɎɟ̿ڂHľԇհڂ˱Ȑ̿ڂɎɟͮڂͽɎΞʡ˱Ɏɟ͝հ̵́̿ڂɎͽɂɟ̿ɟ́͝ڂʄͮڂʡˍ͝ڂʡɎͮ͝ڂɿ́̿Ȼ̿Ș˱Ɏɟ͝ձ

Vi skal sortere vores affald og sørge for, at plastikprodukterne ender i 
plastikskraldespanden.

Mange ting kan produceres af andre materialer end plastik.

Fakta

Verdensmål:

plastikforurening
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Afsnit #7

Dyrenes hemmelige mor
ONSDAG DEN 9. DECEMBER

 I dag undersøger Mille en grønlandsk myte, der kaldes “Havets Moder”. Den handler om en kvinde, 
som passer på dyrene og havet. Ifølge myten skal jægeren respektere land og vand ved kun at 

fange det, han har brug for. Overholdes reglerne, giver Havets Moder jægeren en god jagtsæson.   

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvilke dyr hjælper Havets Moder?

Hvem kender du, der passer på dyrene og 
havet?

Hvad bruger du fra naturen?

Kender du til fortællinger, der er inspireret 
af naturen?

Hvorfor er det vigtigt, at vi ikke misbruger 
naturen?

Tror du, at åndemaneren er i gang med at 
besøge Havets Moder lige nu? 

1 1 

ԇڂ
ԇڂ

3 

3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Lav sammen en papfigur 
af Havets Moder 

I skal bruge: Et stort stykke pap, saks, lim, blyanter/tusser og garn. 

Lav sammen i klassen en papfigur af Havets Moder.

Klip en masse lange stykker garn.

Sæt garnet fast på Havets Moders hoved, enten med lim eller ved hjælp af huller i pappet.

Hæng figuren op i klassen.

Opgave
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Når vi ikke passer på naturen, ender det med, at vi overforbruger 
Jordens ressourcer. Det har konsekvenser for de store økosystemer, 
der forsyner os mennesker med vand, mad og ren luft. Økosystemerne 
er afgørende for, at vi mennesker kan leve på jorden.  

Skovene dækker 30 procent af Jordens overflade. Skoven er levesteder 
for millioner af dyrearter og producerer ren luft og vand. 

ԏԅِڂǵɿڂΞ́̿ɟ͝ڂ˅́ͮ͝ kommer fra planter, og vi er afhængige af 
landbruget, som en økonomisk ressource.

Tørke og ørkendannelse tiltager. Hvert år går 12 millioner hektar skov 
tabt. Det påvirker fattige samfund over hele verden. 

ƣɎڂǵɿڂɎɟڂԏձԉԅԅڂɎΰ̿ɟ̿ǵɂɟ հ̿ڂΞʡڂ˅ɟ˱Ɏɟ հ̿ڂɟ̿ڂԏ̵́̿ڂɂɟ˱ͮڂͽɎɎ̄Ɏɟհڂ˪ɟ˱͝ڂԇԇڂ
procent er i fare for at uddø.

Mere end tre milliarder menneskers levebrød er afhængige af 
biodiversiteten i hav- og kystområderne. Derfor er overfiskeri et stort 
problem. 

Havet dækker 70% af Jordens overflade. Kun 3,4% af havet er 
beskyttede områder.

Havet regulerer vores klima, producerer halvdelen af den ilt, vi 
indånder, og er med til at skabe regn og ferskvand.

Bæredygtig forvaltning af skove og et stop for afskovning er 
nødvendige tiltag for at bremse klimaforandringerne. 

Fakta

Verdensmål:

om at bevare livet i 
havet og på land
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Afsnit #8

På med festtøjet
TORSDAG DEN 10. DECEMBER

I Grønland fanger man mange sæler, og man bruger rub og stub af dyret. Skindet 
bliver for eksempel brugt til at lave den nationaldragt af, som indbyggerne i Grønland 

blandt andet bærer ved festlige begivenheder. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvor tror du, man kan se sæler?

Hvad tager du på, når du skal til fest?

Hvad bruger vi fra dyr? 

Hvad bruger vi fra dyr? 

Har du noget tøj derhjemme, der er lavet 
af dyr?

Hvilke traditioner har vi i Danmark for at 
tage særligt tøj på til specielle lejligheder?  

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 
3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Lav din egen hat Grønland er ladet med …

Du skal bruge: Aviser/pap/papir og tusser. 

Brug Bilag 1 til at folde en hat med eleverne. 

Eleverne kan nu farvelægge deres hat, som de synes, 
den skal se ud. 

I skal brug en bold.

Hele klassen sætter sig i en rundkreds, og en 
begynder med at sige: “Grønland er ladet med…” 
efterfulgt af et bogstav.

Efterfølgende trilles/kastes bolden til en anden i 
rundkredsen, som så skal finde på et ord, der starter 
med det valgte bogstav. 

Man kan sende bolden videre med det samme bogstav 
eller begynde forfra med et nyt. 

Opgave
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De mest almindelige sæler i Grønland er ringsælen, 
grønlandssælen og klapmydsen.

Grønlandssælens pels skifter farve flere gange i løbet af dens liv. 
Ungerne er næsten hvide, ungsælerne er grå-blå, mens de voksne 
sæler er sortbrogede. 

Grønlandssælens naturlige fjender er isbjørne og spækhuggere.

Grønlænderne bruger alle dele af dyret og udnytter derfor deres 
bytte til fulde.

Sælens kød og indvolde bliver spist, skindet laves til tøj eller andre 
brugbare ting. Det kan for eksempel være remme eller fór til både 
eller sko. 

Fakta

Verdensmål:

sælerne i Grønland

grønlandssælen unge

ringsælen

klapmydsen
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Bilag 1

Klassisk   
hatteskib

1

2

3

4

5

Først folder du et stykke 
papir på midten

Fold de øverste hjørner 
ind mod midten

...så bliver der to trekanter, 
der er åbne forneden

Så har du lavet en hat!

Fold kanten op på 
begge sider



Afsnit #9

Mille og sodavandsfabrikken
FREDAG DEN 11. DECEMBER

Hvis der skal være ressourcer til fremtidige generationer, er alle nødt til at gøre deres for at 
belaste naturen så lidt som muligt. I dette afsnit besøger Mille en sodavandsfabrik. Og her er 
de gode til at sørge for, at rigtigt mange af deres flasker kommer retur – til gavn for miljøet. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Kan du komme i tanke om noget, I 
genanvender derhjemme? 

Har du prøvet af returnere flasker i et 
supermarked?

Hvad kender du fra dit køkken, som kan 
holde sig i lang tid?

Har du tænkt over, hvorfra de 
plastikflasker kommer, som du drikker af? 

Har du prøvet af returnere flasker i 
supermarkedet?

Hvad kender du fra dit køkken, som kan 
holde sig i lang tid?

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Julepynt af skrald Du skal bruge: Lim, tusser, stof, glitter. Kun fantasien sætter grænser. 

Gå en tur i skolegården eller på skolens område, og find ting, der er smidt ud. Det 
kan være flaskepropper, grankogler, rester af papir, aviser eller gamle blade. 

Lav en juledekoration af de ting, I har fundet. Det kunne være en nisse, en 
musetrappe, et kræmmerhus eller en julekugle. Hvad I laver, er frit. Det vigtigste 
er, at I genbruger det, andre har smidt ud. 

Opgave
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Hvert år ender 8 millioner ton affald i verdenshavene.  
Sɟͮڂɟ̿ڂԆԋڂ˱́ͮڂʡڂ˪ʡ˱ͽͮͮɟͮձ

Mere end 700 havdyrarter er ramt af plastikforurening.

Om året dør ca. 1 million havfugle på grund af plastikforurening.

Sɟ̿ڂȻˍʡΞɟ̿ڂʡڂʄɟ˱˱ɟ˪͝˱ʡ̵ͮ́̿ڂɎͽɂɟ̿ɟͮ́ڂΞɟ̿ڂԏԇԅձԅԅԅ̵ڂ˱́ͮڂˍǵͮ͝ʡ˅ڂʎΞɟ̿ڂɎǵʄձ

Når dyr spiser plastik, giver det en falsk følelse af mæthed, som 
blokerer for, at dyrene kan optage næring gennem tarmene. Dyrene kan 
derfor ende med at dø af sult. Plastikken kan også indeholde giftige 
stoffer, der skader dyrene.

Plastik har en negativ effekt på klimaet. Det er lavet af fossil olie og 
ͽɎˍɟɎɟ̿ڂHľԇհڂ˱Ȑ̿ڂɎɟͮڂͽɎΞʡ˱Ɏɟ͝հ̵́̿ڂɎͽɂɟ̿ɟ́͝ڂʄڂɿ́̿Ȼ̿Ș˱Ɏɟ͝ձ

Det er vigtigt, at alle sorterer deres affald, så plastikprodukterne ender i 
plastikskraldespanden.

Genbrug og genanvendelse er to forskellige ting: Genbrug betyder, at et 
produkt bliver brugt igen. Genanvendelse betyder, at et materiale bliver 
smeltet om og brugt i produktionen af et nyt produkt. 

Fakta

Verdensmål:

forbrug og genbrug
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Afsnit #10

Gak med Kajak
MANDAG D. 14. DECEMBER

De fleste steder I Grønland bruger man ikke længere kajakken til at fiske og jage i. Men 
kajakken har stadig stor betydning for den grønlandske kultur. I dette afsnit besøger Mille 

en kajakbygger og lærer selv at lave en vaskeægte grønlændervending. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvilke dyr kan man se fra en kajak?

Hvornår har du sidst været ude at sejle?

Hvad laver du, når du er ude at sejle?

Hvilke oplevelser har du haft i naturen?

Hvilke fisk fanger vi i Danmark?

Hvad kan man ellers bruge kajakker til?

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Lav et dyrejulehjerte Lav et julehjerte med bølger i

Du skal bruge farvet papir og saks.

@̿ͽʄڂ@ʡˍǵʄڂԇձ

Lav julehjerter med eleverne. 

Du skal bruge farvet papir og saks.

@̿ͽʄڂ@ʡˍǵʄڂԉձ

Lav julehjerter med børnene. 

Opgave
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Fiskeri er utroligt vigtigt i Grønland, da det giver både arbejde og mad 
på bordet. 

Fiskeri er Grønlands største og vigtigste erhverv. Det har stor historisk, 
kulturel og økonomisk betydning. 

I Grønland har man levet af fangst og jagt i mange generationer. 

Grønlands fisketerritorium ved Vest- og Østgrønland strækker sig over 
ΰͮ͝ɟ˱ձ˅ڂɿ̿ǵڂͽɎڂˍʡ˪̄͝ڂԇԅԅڂˍʡͮڂ̵́

Tæt på kysten fisker man primært efter hellefisk, rejer, torsk, krabber 
og stenbidere. Der fiskes dog også efter kammuslinger, helleflyndere, 
havkatte, laks, fjeldørreder og rødfisk. 

Ude på havet fisker man mest efter rejer, hellefisk, torsk, og rødfisk 
samt lodder, sild og makrel.

Fakta

Verdensmål:

jagt og fiskeri i den  
grønlandske kultur
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Bilag 2

Julehjerte



Bilag 3

Julehjerte
med bølge



Afsnit #11

Den mystiske kaffe
TIRSDAG DEN 15. DECEMBER

Mille er inviteret med til første skoledag, der er en af de vigtigste traditioner i 
Grønland. Og som med mange andre grønlandske traditioner er nationaldragt 

og kaffemik en fast del af begivenheden. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Kan du huske, hvad du lavede på din 
første skoledag?

Hvad bruger du, der kommer fra naturen?

Hvad tror du, Mille tænkte, da hun spiste 
Mattak?

Hvordan var din første skoledag? 

Hvor stammer kaffen fra?

Hvilke typer landbrug driver vi i Danmark?

1 1 

ԇڂ
ԇڂ

3 
3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

En tegning af første skoledag Første skoledag-leg 

Opgave

Tegn en tegning af det, du har lært i dag.

Tag den med hjem, og giv den til én fra din familie.

Du skal bruge: Papir og skriveredskaber.

Alle elever skriver noget om sig selv på et papir. Det 
må gerne være noget, de andre i klassen ikke ved 
Բɿձɟ˅͝ձڂʽɟʄڂ˅ǵ˱͝ڂˍȐڂ˅́ˍȻ̄ͮͮɟ̿ڂͽ˱Ɏɟ̿ڂΞǵ˱ɎԳձ

Du læser ét papir op af gangen. Og så skal klassen 
pege på den, de tror, der har skrevet sedlen. 

Bagefter træder personen frem. 
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Den første skoledag er en stor dag i Grønland, som traditionelt fejres 
med kaffemik. I Danmark har vi et stort udvalg af fairtrade kaffe. 
Fairtrade-mærket sikrer, at bønderne i nogle af de fattigste lande i 
verden får en fair pris for deres kaffebønner.

Kaffe stammer fra Etiopien. 

Sɟ˱ڂɿ̄̿ͮ͝ɟڂɿ́̿ͮȘˍˍʡ˱ʄڂ˪́ڂ˅ǵɿɿɟͮ͝ڂǵ˪˪ɟ̿ڂɿ̿ǵڂԆԊԋԅձڂ

ԎԅՔԏԅ̵́̿ڂɂɟ˱ͮڂǵɿڂΞɟ̿Ɏɟ˱͝ڂ˅ǵɿɿɟڂɎΰ̿˅ɟ͝ڂǵɿڂԇԋڂ˪ʡˍˍʡ́˱ɟ̿͝ڂ˪ȐȻ̄˱Ɏɟ ձ̿ڂ
Desværre lever mange af dem i fattigdom og bliver hårdt ramt af 
klimaforandringerne. 

Kaffe er på listen over de råvarer, som har størst risiko for, at 
menneske- og arbejdsrettighederne bliver brudt.

Fairtrade-mærket sikrer, at bønderne verden over får en fair pris for 
deres varer. 

ԐԊِڂǵɿڂɎǵ˱͝˅ɟ̿˱ɟڂ˅ɟ˱Ɏɟ̿ڂ�ǵʡ̿ͮ̿ǵɎɟՈ˪Ș̿˅ɟͮձ

Før en kaffeplante kan producere bær, skal den vokse i fire år. Derefter 
går der yderligere fem år, før planten er maksimalt effektiv. Der går altså 
lang tid, før en plante giver indtægt. 

Fakta

Verdensmål:

fairtrade/skolekultur 

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



Afsnit #12

Den gode drivhuseffekt
ONSDAG DEN 16. DECEMBER

Mille besøger Grønlands største drivhus, hvor der blandt andet dyrkes salat og krydderurter. Da 
transporten er lang, er kvaliteten på friske grøntsager i Grønland meget lav, og prisen meget høj. 
Derfor er man begyndt at dyrke grøntsager i Grønland. Det sparer transporten og skåner miljøet. 

Samtidig dyrkes der bæredygtigt og med grøn energi i form af strøm fra vandkraft. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvor kommer din mad fra?

Hvad spiser du, der kommer fra jorden?

Hvad kan man dyrke i et drivhus?

Tænker du over, hvor det, du køber i 
supermarkedet, kommer fra? 

Hvorfor tror du, at det er et problem, hvis 
mad skal transporteres langt?

Kender du nogen, der selv dyrker det, de 
spiser? 

1 1 

ԇڂ
ԇڂ

3 

3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Tegn dine 
yndlingsgrøntsager 

Du skal bruge: Papir og farver. 

Nu tegner du din yndlingsgrøntsag. 

Start med den, du allerbedst kan lide. 

Skriv dens navn ud for tegningen, og skriv, hvorfor du godt kan lide den. 

Hvis nu du ikke kunne få den. Hvilken ville du så spise i stedet for? 

Tegn den, du næstbedst kan lide. 

Skriv navnet ud for tegningen, og skriv, hvorfor du godt kan lide den. 

Opgave

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



�̄ɎɟΞǵ̿ɟɿ́̿Ȼ̿ͽʄɟͮͮ͝ڂȐ̿ڂɿ́̿ڂԇԅՔԇԋڂِڂǵɿڂʄɟ˱˱ɟ˪͝˱ʡͮ͝Ɏǵ˱͝˅ɟ̿ɟ˱͝ڂHľԇՔ
regnskab.

Den mad, som en gennemsnitlig dansker køber på et år, har et 
˅ˍʡ˪ǵǵɿͮ̿ΰ˅̵ڂȐڂɂǵձڂԉڂ˱́ͮڂHľԇձڂ

Danmark er et af de lande, hvor der bliver spist allermest kød. Kød 
belaster klimaet, fordi dyrene skal indtage meget føde for at vokse og 
samtidig udleder en masse metangas med deres prutter.  

Hľԇձڂʄ˅ڂԇԅڂ˱Șͮ͝ɟ˱ڂɟ˅̄Ɏ͝˅́ڂ́ˍʡ˅ڂɟͮڂͽɎˍɟɎɟ̿ڂˍɟ˅͝ɟ˪̵ɟڂ̿́�

Ɨ̿ǵ˱̵́̿ͮ͝ɟ˱ڂǵɿڂɿ̄ɎɟΞǵ̿ɟ̿ڂ˅ǵ˱ڂͽɎʄ̄̿ɟͮڂ̵́ڂʡˍڂԆԋ̵́̿ڂɂɟ˱ͮڂǵɿڂɎɟڂ
ǵ˱ʡ˪ǵˍ͝˅ɟ̵́̿ڂɎͽ˅ͮɟ̿͝ڂͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄ́ڂʄͮڂ̵́ڂʡˍڂԍԋ̵́̿ڂɂɟ˱ͮڂǵɿڂʄ̿̄˱͝ǵʄɟ̿˱ɟ͝ڂ
klimabelastning.

Lokale varer forurener mindst, og derfor anbefales det at købe varer 
produceret i Danmark. Det gælder dog ikke for tomater. I Danmark 
udledes nemlig mange drivhusgasser, da drivhusene skal have varme 
og lys, for at vi kan dyrke tomaterne. 

Fakta

Verdensmål:

fødevareforbrugets klimaaftryk

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



Afsnit #13

Isen der forsvandt
TORSDAG DEN 17. DECEMBER

Nu besøger Mille Ilulissat Isfjord, der er på UNESCO’s verdensarvsliste, og er den mest aktive 
gletsjer på den nordlige halvkugle. Desværre smelter isen med tiltagende hastighed, og 

Isfjorden er netop et eksempel på konsekvenserne af de klimaforandringer, vi står i. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Ved du, hvad klimaforandringerne er? 

Har du prøvet at flyve over et rigtigt flot 
sted?

Hvilke dyr tror du, bor på Indlandsisen?

Hvad betyder de to farver på fjeldet?

Hvorfor kommer noget på UNESCO’s 
verdensarvsliste?

Kan du komme på ting, som mennesker 
gør, der ikke er gode for klimaet. 

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 
3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Legen kan foregå indenfor eller udenfor. 

Legen minder om “Jorden er Giftig”. 

Eleverne skal kravle/klatre rundt på ting, der placeres, så de kan 
komme fra den ene ting til den anden. 

SɟͮڂʄȘˍɎɟ̿ڂ˪́ڂʡ˅˅ɟڂǵͮ̿̄̿ڂɟڂΞǵ˱ɎɟͮڂԲʄͽˍΞɟͮՄʽ́̿Ɏɟ˱Գ́ڂʄڂ˅ˍǵͮ̿ɟڂɿ̿ǵڂ
isstykke til isstykke.

Opgave
Isen er smeltet
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Indlandsisen i Grønland er den største iskappe, der findes på den 
nordlige halvkugle.

Sɟ˱ڂɟ̿ڂ˅ͽ˱́ڂΞɟ̿ʄȐɟͮڂǵɿڂʡ͝˅ǵ̵̵ɟ˱̵ڂȐڂ�˱ͮǵ̿˅ͮʡ͝հڂԻƉΰɎ̵́ˍɟ˱Գձ

ԏԅِڂǵɿ̄̿�ڂ˱ˍǵ˱Ɏڂɟ̿ڂɎȘ˅˅ɟͮڂǵɿڂÄ˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱ձ

Ä˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱ڂɟ̿ڂԆձԎԇԍձԊԅԅڂ˅˪ԇձ

Ä˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱̿ͮ͝ڂȘ˅˅ɟ̿͝ڂʡʄ́ڂΞɟ̿ڂԇձԍԅԅڂ˅ʡˍ́˪ɟͮɟ̿ڂɿ̿ǵڂ˱́̿Ɏͮڂʡˍ͝ڂΰɎձڂSɟͮڂ
svarer til afstanden mellem Danmark og det nordlige Afrika. 

Indlandsisen er ikke bare hvid. Når man kommer tæt på, kan man se, at 
den har mange nuancer af hvid, grå, blå og sort. 

En vigtig regel, når man befinder sig på Indlandsisen, er, at man skal 
følge de afmærkede ruter. 

Om sommeren bliver sprækkerne i Indlandsisen fyldt med smeltevand 
og virker dermed som floder. 

Fakta

Verdensmål:

Indlandsisen

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



Afsnit #14

Mille og de 35 slædehunde
FREDAG DEN 18. DECEMBER

Slædehunde har været brugt som trækdyr i mange år i Grønland. Og i dette afsnit er Mille 
på besøg hos en slædehundefarm med 35 slædehunde. Hver hund har sit eget lille hus. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Kender du andre arbejdshunde end 
slædehunde?

Hvorfor tror du, at det er smart at bruge 
slædehunde?

Hvilket dyr stammer hunden fra? 

Hvorfor er det vigtigt, at hundene får 
sælkød og spæk? 

Hvad er forskellen på en arbejdshund og 
et kæledyr?

Hvilket dyr tror du, hunden stammer fra?

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Farvelæg din egen slædehund ƉȘͮ̿ͮ͝ڂɟʄڂ˪ɟˍˍɟ˪̵̿ڂʡ˅˅ɟ̿˱ɟ

Ɖɟڂ@ʡˍǵʄڂԋ Se Bilag 6

Opgave
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Slædehunde er meget vigtige for grønlænderne. De er arbejdshunde 
og har brug for meget motion. Hundene skal aktiveres og lære at 
trække hundeslæden.

Indlandsisen i Grønland er den største iskappe på den nordlige 
halvkugle.

Den er kun overgået af iskappen på Antarktis.

ԏԅِڂǵɿ̄̿�ڂ˱ˍǵ˱Ɏڂɟ̿ڂɎȘ˅˅ɟͮڂǵɿڂÄ˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱ձ

Ä˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱ڂɟ̿ڂԆձԎԇԍձԊԅԅڂ˅˪ԇձ

Ä˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱̿ͮ͝ڂȘ˅˅ɟ̿͝ڂʡʄ́ڂΞɟ̿ڂԇձԍԅԅڂ˅ʡˍ́˪ɟͮɟ̿ڂɿ̿ǵڂ˱́̿Ɏͮڂʡˍ͝ڂΰɎձڂSɟͮڂɟ̿ڂ
lige så langt som fra Danmark til det nordlige Afrika.

Den grønlandske slædehund er en helt særlig art af hunderacen, husky. 

Den grønlandske slædehund findes kun i Grønland.

Slædehundeførerne benytter kommandoer til at styre slædehundene. Et 
meget typisk ord er IJU, som får slædehundene mod venstre. Et andet 
meget typisk ord er ILI, som får slædehundene til højre. 

Hundeslædeløb er en grønlandsk nationalsport.

DNA-analyser viser, at alle hunde stammer fra den grå ulv. 

Fakta

Verdensmål:

Indlandsisen og slædehunde

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK
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Afsnit #15

De Rundtossede isbjerge
MANDAG DEN 21. DECEMBER

Mille er ude at sejle mellem gigantiske isbjerge. Isbjergene ser forskellige ud. Nogle 
har en glat overflade, mens andre har en mere ru overflade. Det afhænger af, om 

isbjerget har vendt sig. Alle isbjerge vender sig én gang. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Har du tænkt på, at der findes forskellige 
slags is? 

Hvorfor vender isbjerget sig?

Hvor meget mad spiser en pukkelhval om 
dagen? 

Hvad betyder det, når et isbjerg kælver? 

Hvordan kan isbjerget i ’Titanic’ være 
kommet fra Grønland?

Hvad, tror du, er det vildeste ved at se en 
hval?

1 1 

ԇڂ ԇڂ

3 3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Fang de rundtossede 
isbjerge

Eleverne fordeles på et større område. 

En af eleverne er fanger.

�ǵ˱ʄɟ̿ɟ˱ͮڂȘˍˍɟ̿ͮڂʡˍڂԇԅհ́ڂʄڂʡ˪ɟ˱͝͝ڂ˅ǵˍڂǵˍˍɟڂǵ˱Ɏ̿ɟڂɎ̿ɟʽɟڂʎͽ̿ͮʡʄͮ̿ڂͽ˱Ɏͮ͝ڂ˪́ڂʡʄ͝ڂɟˍΞձڂ

ĩȐ̿ڂɎɟ̿ڂɟ̿ͮڂǵˍͮͮڂʡˍڂԇԅհ̵̵́ͮ͝ڂɟ̿ڂ˪ǵ˱ڂ˪ɟɎڂǵͮڂɎ̿ɟʽɟ̿ڂͽ˱Ɏͮհ́ڂʄڂɿǵ˱ʄɟˍɟʄɟ˱ͮ͝ڂǵ̿ͮɟ ձ̿ڂŴǵ̵͝ڂȐհڂÄڂ
ikke vælter af svimmelhed.

Når man er fanget, skal man stå stille. 

Når alle er fanget, starter legen forfra med en ny fanger.  

Opgave

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



Et isbjerg vender sig 180 grader én gang i dets “levetid”. Det sker, når 
vandet har smeltet mere af isbjergets side under vandet, end solen gør 
over vandet.

Et isbjerg kan rejse helt fra Grønland til Gran Canaria.

Silt, også kaldet gletsjermel, er fine sandkorn, der er meget næringsrige. 

ԏԅِڂǵɿ̄̿�ڂ˱ˍǵ˱Ɏڂɟ̿ڂɎȘ˅˅ɟͮڂǵɿڂÄ˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱հڂ˪́͝ڂɿΰˍɎɟ̿ڂԆձԎԇԍձԊԅԅڂ˅˪ԇձ

Pukkelhvalen spiser ikke hele vinterhalvåret. Men i sommerhalvåret 
kommer den til Grønland hvor den “feder sig op”.

Pukkelhvalen spiser et ton føde om dagen. Dens føde består blandt 
andet af krill.

Ŵͽ˅˅ɟˍʎΞǵˍɟ˱ڂɟ̿ڂԆԏՔԇԅڂ˪ɟͮɟ̿ڂˍǵ˱ʄ́ڂʄڂ˅ǵ˱ڂΞɟʽɟͮڂ̵́ڂʡˍڂԉԅ́ͮڂ˱ձڂ

Fakta

Verdensmål:

is og hvaler

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



Afsnit #16

Så blev det jul
TIRSDAG DEN 22. DECEMBER

Det er blevet tid til sidste afsnit af julekalenderen. Mille tager et tilbageblik på alle de 
sjove, fascinerende og lærerige ting, hun har været igennem. Og budskabet er klart: 

Grønlands kultur og natur er unik, fascinerende og meget vigtig at værne om.  

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Hvad vil du gerne se i Grønland?

 ΞǵɎ͝ڂ˅ǵˍڂɎͽڂˍǵΞɟڂɎձڂԇԊձڂɎɟɂɟ˪Ȼɟ̿Ԭڂ

Hvad har du lært om klimaforandringer? 

Hvad ville du gerne se, hvis du kom til 
Grønland?

Hvilke problemer har naturen? 

Hvordan kan vi passe bedre på naturen? 

1 
1 

ԇڂ
ԇڂ

3 3 

til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Hvad er der på Grønland? ÄڂȻʡˍǵʄڂԊڂɿʡ˱Ɏɟ̿ڂɎͽڂɟͮ́ڂͮ̿́˅ڂΞɟ̿̄̿�ڂ˱ˍǵ˱Ɏձڂ

Eleverne kan tegne de ting, som de forbinder med Grønland, efter at 
have set julekalenderen. 

Efterfølgende kan I sammenligne med tegningen fra første afsnit og 
snakke om de nye ting, eleverne har lært om Grønland. 

Opgave

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



�̿̄˱ˍǵ˱ɎڂɿΰˍɎɟ̿ڂԇձԆԍԍձԅԏԍڂ˅˪ԇձ

�̿̄˱ˍǵ˱Ɏ͝ڂȻɟɿ́ˍ˅˱ʡ˱ʄͮ͝ǵˍڂɟ̵̿ڂȐڂɂǵձڂԋԍձԍԊԏհڂʎΞ́̿ǵɿڂԆԏձԉԇԍڂȻ́̿ڂʡڂ
hovedstaden, Nuuk.

ԏԅِڂǵɿ̄̿�ڂ˱ˍǵ˱Ɏ͝ڂǵ̿ɟǵˍڂɟ̿ڂɎȘ˅˅ɟͮڂǵɿڂÄ˱Ɏˍǵ˱Ɏ͝ʡ͝ɟ˱ձڂ Ξʡ͝ڂʎɟˍɟڂ
Indlandsisen smeltede, ville verdenshavene stige med over syv meter.

Rigtigt mange dyr er afhængige af is og sne for at kunne overleve. Det 
gælder fx for isbjørnen, som bruger isflagerne på vandet til at fange 
sæler fra, og for hvalrossen, der bruger isflagerne til at hvile sig på. 

ÄڂɎɟ͝ڂɟ˱ɟͮ͝ɟڂԋԅڂȐ̿ڂɟ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ڂʡ̿�ڂ˅ͮʡͮ͝͝ڂɟʄɟͮڂɎ́ȻȻɟˍͮ͝ڂȐڂʎͽ̿ͮʡʄͮڂ
som gennemsnitstemperaturen på kloden som helhed.

Sɟͮڂɟ̿ڂͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂǵɿڂHľԇհڂ˪́͝ڂɿȐ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ͮڂʡˍڂǵͮͮ͝ڂʡʄɟ́ڂʄڂʡ͝ɟ˱ͮڂʡˍڂ
at smelte.

HľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂ˅́˪˪ɟ̿ڂȻˍձǵձڂɿ̿ǵڂɿ́͝͝ʡˍɟڂȻ̿Ș˱Ɏͮ́͝ɿɿɟ̿ڂ˪́͝ڂ˅ͽˍհ́ڂˍʡɟڂ
og gas, men også fra vores forbrug, og fra når vi fælder skovene i fx 
Amazonas.

ԇԋِڂǵɿڂΞɟ̿Ɏɟ˱͝ڂHľԇՈͽɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ̿ڂ˅́˪˪ɟ̿ڂɿ̿ǵڂɿȘˍɎ˱ʡ˱ʄڂǵɿ͝ڂ˅́ΞɟհڂԆԋِڂ
ɿ̿ǵ̿ͮڂǵ˱̵́̿ͮ͝ڂԲɿˍΰհڂȻʡˍɟ հ̿͝ڂ˅ʡȻɟհڂɟͮɂձԳհڂ˪ɟ˱̿ͮ͝͝ڂɟǵ˪ʡ˱ʄͮ͝ڂȐ̿ڂɿ́̿ڂԅհԉِձڂڂڂ
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