
                                                  Klima
Tema

12 bøger
            om klimaforandringer for børn



Klimaet og klimaforandringerne bliver mere og mere synlige  i 
vores hverdag.  
Derfor kan der være mange spørgsmål man som barn og ung 
går og tumler med. 
Vi har her fundet 12 gode børne- og ungdomsbøger, som 
fortæller om klimaet, og de forandringer der sker i vores natur. 
Du kan også få gode råd til, hvad du selv kan gøre, for at passe 
på vores klima og jordklode.
 



Klimaklog: forstå klimakrisen 
og lær at leve klimavenligt 
af Lars Henrik Aagaard: 

En gennemgang af klimakrisens mange 
problematikker overvejende fokuseret på 
løsningerne med en pointe om at der er 
ingen grund til at blive bange.

Fra 14 år

Find bogen i børn - unge under 55.8

Klimaforandringer 
af Per Straarup Søndergaard: 

Indhold: Vildt vejr ; Solen varmer ; Et stort 
drivhus ; Planter spiser CO↓2 ; Olie, kul og 
gas ; En varmere verden ; Mere vand i havet 
; Orkaner, tørke og skybrud ; Vi flytter ; Rige 
og fattige lande ; Vejret i Danmark ; Hvis 
ikke vi gør noget ; Vi har en aftale ; Hvad kan 
jeg gøre?

Fra 8 år

Find bogen i børn - lette fagbøger - blandet



Jordens historie 
af Abigail Wheatley:  

Beskriver jordens historie fra Big Bang og 
frem, bl.a. om Jordens dannelse, livets op-
ståen i havet, dinosaurernes tid, 
pattedyrene og mennesket, til i dag hvor 
Jorden er under pres af klimaforandringer.

Fra 12 år

Find bogen i børn - fag under 56.5

Klimaforandring - hvad er det?:  
 
Indhold: Pyh - det er varmt ; Sol skaber vejr 
; Det naturlige drivhus ; Store sammenstød 
; Mennesker påvirker klimaet ; Brændstof 
fyldt med gas ; En varmere verden ; Is og 
sne smelter ; For meget og for lidt regn ; 
Det forsinkede vejr ; Isikker fremtid ; Det går 
jo nok ; Stor forskel på rige og fattige ; Vejr-
udsigten for Danmark ; Hvad kan man gøre? 
; Start med dig selv.
 
Fra 10 år
 
Find bogen i børn - fag under 55.8



Victor og verdenshavet 
af Linda Lassen:  

Victors lærer er hele tiden efter ham, og de 
andre børn driller. Victor er bekymret for sin 
farmor, der sidder i kørestol, og måske 
risikerer at blive fanget i de stigende 
vandmasser. Men en dag får de en vikar i 
klassen.

Fra 8 år 

Find bogen i børn - skøn - blandet 

Greta Thunberg 
af Emilie Tholstrup:   

Om Greta Thunberg (f. 2003) der blev kendt 
i hele verden for sin kamp for et bedre 
klima.

Fra 8 år

Find bogen i børn - lette fagbøger - blandet



Lad os redde verden: 50 sjove 
og nemme ting, du kan gøre for 
miljøet 
af Isabel Thomas:  

50 praktiske forslag til ændringer i din 
hverdag, der er til gavn for miljøet. 
Bl.a. hvordan du kan spare på vandet, bruge 
mindre strøm, lave mindre affald, genbruge 
mere, skabe større biodiversitet og forbruge 
færre (unødvendige) ting.

Fra 8 år

Find bogen i børn - fag under 50.1

Ikke 100% normal 
af Dorte Lilmose:  

En dag nyser Jonathan så voldsomt, at han 
vælter omkuld. Da han kommer til sig selv, 
ved han, at han skal ”redde verden”. 
Han går i gang og på hans vej møder han 
pigen Josephine og drengen Michael 
Jackson.

Fra 12 år

Find bogen i ung - hurtig læst under L



”Hvis vi fortsætter med samme tempo, vil der i 2050 
være mere plastik end fisk i verdenshavene. 
-Lad os redde verden: 50 sjove og nemme ting du kan gøre for miljøet



”

Han skreg og vrikkede med kroppen og kunne 
ingenting høre. Han kunne heller ikke slippe 
fri. Et dyr holdt fast i ham. ”Mor!” skreg han, 
”hvor er du!”
 -Kaskelotternes sang af Bent Haller

”



”

Den rustne verden – Flugten 
fra Danmark  
af O.  Adam: 

Fire søskende skal besøge deres morfar 
i Sverige, men efter et flystyrt er de i et 
fremtidsdanmark, fyldt med skrot og onde 
robotter. Kan de nå frem til morfar i tide?

Fra 10 år

Find bogen i børn - skøn - SciFi under A

  

Kaskelotternes sang
af Bent Haller:

Hvalungen Tangøjes fortælling om livet i det 
store hav, da han bliver væk fra sin flok. En 
historie om kampen for at overleve, men 
også om forurening af havet, som gør det 
svært for hvalerne at leve.

Fra 10 år

Find bogen i børn - skøn - klassikere



23 sjove og kreative projekter 
for miljøhelte! 
af Isabel Thomas:  

Idéer til 23 aktiviteter og projekter for miljø-
bevidste børn, inddelt i tre kategorier: 
superskrald, naturnørd og grøn 
samvittighed. 
Aktiviteterne spænder vidt, fra fiskedam, 
regnvandsopsamler og flagermuskasse til 
C02-venlige burgere og genbrug af tøj ved 
at sy det om til nye ting.

Fra 8 år

Find bogen i børn - fag under 76.99

Under polarisen 
af Line Renslebråten:  

Om hvad der gemmer sig af dyreliv i, 
under og på isen ved Polarhavet. 
Om hvorfor isen på polerne er vigtig i 
forhold til økosystemer og klima, og om 
klimaforandringer og konsekvenserne, 
hvis isen smelter helt væk. 
 
Fra 7 år

Find bogen i børn - fag under 50.291



Mellem is og hav har alle arter betydning for hinanden. 
En lille verden i verden, hvor alle har fundet sin plads 
gennem millioner af år.
– Under polarisen af Line Renslebråten

”
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