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Indledning 

 

Al forandring har et udgangspunkt. Forandringen er ønsket om en bæredygtig livsstil. 

Udgangspunktet er respekt. Respekten for naturen og hinanden. Respekten for at alle 

mennesker har ret.  

Bæredygtighed handler om, at alle har ret til at kunne bruge af naturens ressourcer på en måde, 

så det ikke ødelægger nulevende og kommende generationers muligheder for at leve.  

 

Ovenstående handler om, hvordan vi bør vores adfærd i fht. at bruge de ressourcer, som er til 

rådighed på Jorden. Vores adfærd eller forbrugsvaner har stor betydning for miljø og naturen. 

Måske ved du, at en bæredygtig livsstil hænger tæt sammen med din måde at forbruge ting, 

transportere dig, bruge el og vand osv. Men selv om vi har viden, kan det være svært at omsætte 

tanker til handling. Dette hæfte handler om vores umiddelbare lyst til at gøre noget for en mere 

bæredygtig livsstil. 

Skal vi handle i fht. global opvarmning, så skal der viden, ny teknologi, store investeringer fra stat, 

region, kommune og borger til. Men vi skal også lære, hvordan vi hver især kan hjælpe til i det 

daglige, når vi træffer de mange små forbrugervalg.  

 

Når vi arbejder for miljøet mod global opvarmning og klimaforandringer, så gør vi det ikke af dårlig 

samvittighed, men fordi vi tror, at det nytter noget. At mange små valg betyder noget, når man ser 

på det over år. Din indsats, lille som den kan synes, har betydning. 

 

Vi lærer at reducere – reduce. Vi lærer at genbruge – reuse jordens begrænsede ressourcer. Vi 

lærer at gentænke – rethink. Endelig lærer vi at 

genfordele – redistribute ressourcerne, så der opnås 

større lighed blandt jordens befolkning.  

 

I dette hæfte prøver vi at arbejde med denne læring. God 

arbejdslyst.  

 

CO2 udledning 

Denne blå ballon er stor. Den har en diameter på ca. 1 

meter. Den indeholder ca. 500 l. luft. Hvis det var CO2 gas, 

så ville ballonen veje rundt regnet 1 kg.  

Pasteka, Polfoto 
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En voksen person udånder pr. døgn ca. 1 kg CO2. Man 

kunne altså sige, at vi har et CO2 aftryk på 1 kg. pr. døgn 

eller ca. 350 kg. pr. år. Ballonen viser den naturlige CO2, vi 

udånder, når vi respirerer. Forestil dig lige, at vi opsamler al 

den CO2, som du udleder på et år i én stor ballon. Ballonen 

ville have en diameter på ca. 7 m. Det kunne se sådan ud.  

Overfor din naturlige udledning af CO2 udledning, kan vi se 

på den udledning som skyldes forbrug af: El, varme, vand, 

ting, mad osv. Udledning som skyldes arbejde, transport 

osv. Ja, der er rigtig mange steder, hvor vi hver dag 

laver CO2. Faktisk er det så meget, at man har 

beregnet, at hver dansker i gennemsnit udleder 19 

tons – 19.000 kg CO2 hvert år. Det svarer ca. til 

8.600.000 l CO2 eller en ballon med en diameter på 26 

meter. Tager man bare 1 ton CO2 og fylder en ballon 

med det, så ser det sådan ud.  

VI danskere har et meget højt CO2 fodaftryk. Hvordan 

reducerer vi det?  

 

CO2 aftryk – CO2 foot print  

Der findes på internettet rigtig mange oplysninger om CO2. Er 

der i klassen et smartboard eller har I jeres computere i 

nærheden, så prøv at åbne en browser og skriv i søgefeltet: 

”CO2 footprint” og klik på ”billeder”.  

Der kommer mange tusinde illustrationer frem. Se på nogle af 

dem. (Husk, at være lidt kritisk, det er ikke alt, man ser, man 

kan stole på er rigtigt). 

Her er samlet et par illustrationer fra kilder på internettet, 

som vi har tillid til. Ilustrationerne skal få os til at tænke over 

måder at mindske vores CO2 udledning.  

Et CO2 aftryk bruges til at beskrive, hvor meget CO2, vi udleder 

til atmosfæren, når vi forbruger vand, el, varme, mad, tøj, ting 

osv. Men også når vi transporterer os. På denne illustration 

kan du se, hvordan du kan reducere udledningen af CO2.  

0 g 

g 

Khan Tariq Mikke, Polfoto 
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Nogle lande bliver beskyldt for at gøre mere skade end andre. USA og Kina beskyldes for at være 

mere CO2 udledende end andre. Verdenskortet viser hvordan verden ville se ud, hvis landenes 

areal svarede til deres CO2 udledning. USA og Kina fylder jo rigtig nok meget. Men det gør 

Danmark faktisk også, hvis man tænker på, at vi kun er 5 millioner danskere ud af verdens 

befolkning på knap 7 milliarder.  

På verdenskortet herunder har man opstillet nationerne efter hvor meget CO2, de udleder. De er 

rangordnet. Man kan også se verdensdelenes andel af udledningen. Bemærk hvor lille Afrikas og 

Sydamerikas udledning er! 

Theguardian.com 
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Hvis I bruger linket herunder kan I se, hvordan journalister på avisen The Guardian har lavet en 

video, der ser på landenes brug af ressourcerne: http://www.theguardian.com/environment/ng-

interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-countries-are-responsible-for-climate-change 

”Fodaftrykkene” herunder viser hvor meget landene – nationerne - udleder i fht. hinanden, men 

også som indbyggere (per capita) i de forskellige lande.  

Theguardian.com 

http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-countries-are-responsible-for-climate-change
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-countries-are-responsible-for-climate-change
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Illustrationen viser:  

1. at nationer som Kina, Indien m.fl. udleder rigtig meget CO2 til atmosfæren. I lande som Kina og 

Indien skyldes det ikke indbyggernes udledning hver for sig. Årsagen er at befolkningerne i landene 

er så store. 

2. at lande som USA, Japan og lande i f.eks. Vesteuropa udleder rigtig meget CO2 til atmosfæren. 

Årsagen er her, at den enkelte udleder relativt meget CO2, så selv om befolkningerne er relativt 

små, betyder det alligevel en hel del for den samlede udledning.  

3. Verdensdelene Afrika og Sydamerika udleder relativt lidt CO2 globalt set. Årsagen må være en 

livsstil, hvor hver enkelt indbygger ikke udleder ret meget CO2.  

4. Nationer som Gibraltar, Singapore, Hollandske Antiller m.fl. har per indbygger et meget stort 

CO2 aftryk. Årsagen er, at disse nationer skal have stort set alt det, de forbruger, importeret.  

Afgørende i fht. udledningen af CO2 er altså, hvordan den enkelte nation bidrager i kraft af den 

enkelte borgers livsstil – CO2 aftryk.  

 

Holder vi fokus på os 
danskere, så viser denne 
illustration, hvordan de 19 
tons CO2, som vi i 
gennemsnit udleder, 
fordeler sig.  

 ’Service og 

kommunikation’ dækker 

over telefon, aviser, teatre, 

biografer, restauranter, 

forsikringer, banker, 

fagforeninger, støtte til 

ngo’er etc. 

 ’Fly’ dækker fly til privat ferie (arbejdsrelateret flyvning er lagt ind i de produkter man producerer, hvad 

enten dette er en vare eller offentlig service). 

 ’Mad og drikke’ dækker éns eget privatforbrug, men ikke kantiner og lignende. 

 ’Energi’ dækker udledning fra olie og naturgas til varme, brændstof til bil, elektricitet og fjernvarme. 

 ’Ting og sager’ dækker materielle goder – for eksempel tøj, bolig og fremstilling af éns bil. 

Concito.dk - 2012 
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 Fælles udledning fra alle danskere på 6 tons CO2-ækvivalenter/år, som dækker over det offentlige forbrug 

(skoler, hospitaler, universiteter, ministerier, politi, forsvar etc.) og al infrastruktur som veje, broer, offentlig 

transport, vandforsyning og spildevandsafledning, fibernet, fjernvarmenet, naturgasnet, høj- og 

lavspændingskabler, energispild i energiforsyning og produktion m.m. 

Måske har du hørt det før: ”Sluk for lyset, når du går ud af dit værelse”. ”Tag et kort bad”. Måske 

vil dine forældre købe en bil, der kører langt på literen. Dette er gode råd til en mere klimavenlig 

adfærd – en mere bæredygtig livsstil. Men det ser ud til, at vi skal ændre vores vaner i fht. 

transport, brug af el, varme og varmt vand. Vi er også nødt til at ”gentænke” vores forbrugsvaner, 

f.eks. når vi bygger, køber mad, når vi er i skole, på arbejde, er hjemme eller dyrker en 

fritidsaktivitet.   

 Aktivitet: ”Rethink”  

Hvor mener du, vi kan reducere CO2 udledningen som privatpersoner og i fællesskab?  Udfyld 

skemaet og tal med din klasse om idéerne. Læreren kan organisere aktiviteten, som det passer jer 

bedst. Prøv at synliggøre idéerne på en væg i klassen.  

Idé til hvordan jeg kan 
…. 

Idé til hvordan min 
familie kan …. 

Idé til hvordan min 
klasse kan … 

   

Idé til hvordan min 
kommune kan …. 

Idé til hvordan det 
offentlige kan … 

Idé til hvordan staten 
kan …. 

   

 

 

Når I er færdige, kan I 
forholde jer til denne 
overraskende idé:  
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Fordybelse – 3 forbrugsområder  
I dette materiale er det meningen, at I kan fordybe sig i 5 forbrugsområder. I skal fordybe jer for at 

få mere viden og se, de muligheder, I har for at handle - ændre på vaner. Vores nuværende vaner 

gør, at vi der udleder mere CO2 end nødvendigt. Selvfølgelig kan vi ikke fjerne alle vores 19 ton. 

Men kan vi fjerne 1 ton, er det da værd at kæmpe for, ikke? 

De 3 forbrugsområder er: 

1. Elektricitet – sammen vender vi strømmen –  
2. Maden vi spiser 
3. Dit forbrug af ting og sager 

De indlejrede dokumenter kan åbnes on line. Find dem på: 

http://www.houseofscience.dk/opslag/energi-og-laeringstrailer/  

Fordybelsesområde  Læsetekst og aktiviteter 

1.Elektricitet – sammen 
vender vi strømmen –  

Brug hæfte 2 – Energiforsyning nu og i fremtiden. Det indeholder meget 
relevant viden og mange aktivitetsforslag.  

Relevante undersøgelser: Kasse 8AB, kasse 9 og kasse 11AB  

Læsehæfte 

Energiforsyning nu og i fremtiden.docx
     

Aktivitetshæfte 

Energiforsyning nu og i fremtiden.docx
  

Kasse 8AB FtP Dit 

elforbrug hjemme og i skolen  7. -9. kl..docx
 

2.Maden vi spiser 

2. Maden vi 

spiser.pdf

Klimakogebog_dan

sk.pdf
   

Aktivitet top ti CO2 

aftryk.docx
  

Kroppen og energi 

energispil.pdf
 

3.Dit forbrug af ting og 
sager 

Test dit eget 

forbrug - The Living Planet_0.pdf
 

Genbrug af 

tøj.docx

Genbrug 

upcycling.docx

Den klimavenlige 

skole grøn skole tak.docx
 

  

Dansk cykel kultur 

retur.docx

Bevægelse - top ti 

CO2 aftryk.docx

Bevægelsesakt. 

forbrugsvarer co2 aftryk.docx
     

 

3. Dit forbrug af 

ting og sager.docx

http://www.houseofscience.dk/opslag/energi-og-laeringstrailer/

