
 

Ta´ dine elever 
med på tur til 
Arktis
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FN´S VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS
Der skal handles hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres 
konsekvenser. Sæt verdensmålene på skoleskemaet og lad eleverne 
opdage det nye Arktis og komme bagom de store udfordringer, der 

er forårsaget af klimaforandringerne.



 

 

 

  
 

 

Egnet til:
7.-10. kl.

POLARSKOLEN ønsker at formidle og 
styrke kendskab til Arktis, herunder Grøn-
land og Færøerne som en del af Rigsfæl-
lesskabet i relation til en bæredygtig 
udvikling og menneskets samspil med 
naturen.

Bogen ”Ekspeditionen Danmark og Grøn-
land i det nye Arktis” tager eleverne med 
på oplevelser og en virtuel ekspedition.

Det iskolde Arktis er et brandvarmt og helt 
aktuelt emne til din undervisning.

Global opvarmning, kampen om Nordpo-
len, mineraljagt, nye sejlruter er bare nogle 
af de temaer, der er på dagsordenen. 

POLARSKOLEN tilbyder oplevelsesrige 
læremidler, der introducerer problemstill-
inger samtidig med, at de følger fodspor 
efter en rigtig ekspedition over Grønland 
og Arktis.

Målgruppe
Til brug på grundskolens 7.-10. klassetrin, 
ungdomsskoler og efterskoler.

Materialet lægger op til målene i fag som 
geografi, samfundsfag og historie samt i 
flerfaglige samarbejder.

Et forløb kan strække sig over nogle få 
lektioner i et enkelt fag. Eller det kan 
indgå i et større projekt eller en eller flere 
temadage på tværs af fag. Det er helt op til 
dig og dit fagteam.

Brug et foredrag som inspiration
Kickstart et forløb med ”Ekspeditionen 
Danmark og Grønland i det nye Arktis” 
med et inspirerende møde med manden 
bag POLARSKOLEN, Gregers Gjersøe.

Vælg mellem forskellige foredrag.  
Foredrag og bog giver eleverne en 
forståelse for, hvorfor Arktis er et hot og 
aktuelt emne og i fællesskab undersøger 
vi de udfordringer og muligheder, som 
Grønland og Danmark står overfor i det 
nye Arktis. 

Et unikt materiale sætter 
fokus på det nye Arktis

Se mere på polarskolen.dk.



Om Polarskolen

    

Polarskolen blev stiftet i 2014 af 
polareventyrer og forfatter 
Gregers Gjersøe.

Gregers krydsede i 1999 Grønland 
på ski fra vest til øst sammen
med vennerne Kalle Kronholm og 
Kristian Joos.

Sydpolen blev nået i 2001, da 
Gregers og Kristian efter 56 dage 
og 1.149,41 km på ski. De to 
gennemførte dermed den første 
danske ekspedition på ski til Syd-
polen.

Kimen til POLARSKOLEN blev 
lagt ved fascinationen af den spek-
takulære natur, de tidligere polar-
farere og en større og bredere 
forståelse for Arktis og Antarktis.

Materialet
Læremidlet består af:

• 

• 

• 

• 

Sådan kan der arbejdes
Materialet kan anvendes på flere 
forskellige måder. I kan blot bruge 
bogen i et forløb målrettet jeres egen 
undervisning. Eller brug hjemmesiden 
for sig eller til at supplere bogen og 
opgaverne. Eller vi kan sammensætte 
et forløb bestående af 9-10 under-
visningsdage. Her kan I også prøve 
eventen ”Kampen om Nordpolen”. Vi 
tilrettelægger forløbet, så det passer til 
jeres behov. 

Et suverænt polareventyr! Den rette blanding af faglig viden om Arktis, 
virkelige historier fra spændende ekspeditioner, om elevernes drømme for 

fremtiden og en fantastisk ‘tur til Nordpolen’ – kan varmt anbefales 
Lærer Lisbeth Scott Magle Pedersen, Kastrupgårdsskolen

Bog på 80 sider, hvor fakta møder 
den personlige beretning
E-bog, som gør det nemt at arbejde i 
klassen via smartboard, pc eller iPad
Hjemmeside integreret med aktivi-
tets- og opgavehæfte samt lærervej- 
ledning
”Et innovativt undervisningsforløb”, 
udarbejdet i samarbejde med fire 
lærerstuderende
En eventdag ”Kampen om Nordpo-
len”



 
 

 
”

”Christoffer Søe, Ungdomsskoleleder

Yderligere oplysninger

Skal du med?

Giv 
dine elever 
en lærerig 
oplevelse

Kan anbefales til alle skoler. Polarskolens bog er suveræn til 
tværfaglig undervisning, samarbejde på tværs af faggrupper, 
praktisk læring kombineret med foredrag, klassisk under-
vis-ning og overnatning med ekspeditionstema!

På polarskolen.dk kan du læse meget mere om læremidlerne.

Her kan du også bestille bogen (191,20 kr. ekskl. moms) 
samt downloade den gratis som e-bog.

Bogen er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriets
Tips- og Lottomidler.

Kontakt Gregers Gjersøe, Polarskolen, på tlf. 41 77 40 08 
eller via gregers@polarskolen.dk.
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