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Velkommen til Økolariet
Dette er en lærervejledning til undervisningsforløbet Verden varmer op 2 - light.

Forløbet handler om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser ændringerne har 

for natur og mennesker, og hvordan vi kan forebygge, at klimaet forandrer sig endnu mere.

Hovedbudskabet over for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan være med til at begrænse 

kommende klimaændringer og dermed forebygge, at vi kommer til at stå over for voldsomme forandringer 

af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på.

Forløbet knytter sig til udstillingerne Verden varmer op... til klimaforandring og handling, 

Genbrugsbyen og KOSTbar KLODE. Disse er markeret på kortet herunder. Eleverne skal bruge det udlevere-

de hæfte med opgaver samt en blyant og løse opgaverne to og to. Opgaverne kan løses i vilkårlig rækkeføl-

ge. I skal regne med at bruge ca. 60-90 minutter på udstillingerne og opgaverne. I er naturligvis velkomne 

til at se resten af udstillingerne i Økolariet også.

Denne lærervejledning kan du bruge under og efter forløbet. I vejledningen er der svar på

elevernes opgaver samt uddybende kommentarer og spørgsmål til den videre diskussion

omkring emnet. Sidst i denne vejledning er der samlet en række links til det videre arbejde med

klimaforandringer hjemme på skolen.

God fornøjelse med opgaverne.

 KOSTbar KLODE

  Genbrugsbyen

Verden varmer op



Området med is.

Hvad er hovedårsagen til klimaforandringerne?

Hovedårsagen til de klimaforandringer vi ser i dag er, at vi mennesker udleder store 

mængder drivhusgasser (CO2, metan, lattergas, m.fl.) til vores atmosfære. Næsten 

alle de ting vi laver i vores hverdag resulterer i, at der kommer flere drivhusgasser 

ud i atmosfæren: Der udledes drivhusgasser, når vi kører i bil, når vi skruer op for 

varmen i vores hus, og under produktion af det mad vi spiser, eller det tøj vi køber. 

 

Da vi bliver flere og flere mennesker på Jorden (ca. 200.000 pr dag), og mange af os bruger flere og flere ting, 

vokser mængden af drivhusgasser i atmosfæren konstant og er i dag 50 %, større, end den var for bare 200 år 

siden. (Eller steget med 33,3 % de sidste 100 år.)  At CO2- indholdet ændrer sig er ikke i sig selv nyt, og heller 

ikke at klimaet ændrer sig. Jordens klima har altid været under forandring, men det at klimaet ændrer sig så 

hurtigt, og at CO2- indholdet stiger så hurtigt, det er ikke set før.

I dag er vi næsten 7,9 milliarder mennesker på Jorden (se på tælleren på væggen), men man regner med, at vi 

er oppe på omkring 10 mia., inden der er gået 30 år. Det bliver derfor endnu vigtigere, at vi tænker os godt om, 

så klimaændringerne ikke bliver alt for voldsomme.   

Vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Alle vores valg og indkøb i hverdagen påvirker klimaet, så det 

forandrer sig.

Hvad er det vigtigste, du ikke kan undvære i din hverdag? (Nævn 5 ting)

Her kan eleverne skrive, hvad der er det vigtigste i deres hverdag. Det kan være alt fra mad, tøj, elektronik etc. 

Nogle vil måske skrive samvær med venner eller familie.

Nogle af de ting vi gør påvirker klimaet mere end andet. Skifter du noget af dit kød ud med grøntsager, har det 

en stor effekt. Det samme har det, hvis jeres næste familieferie forgår på cykel i Danmark i stedet for med fly til 

et fjernt land.  

Diskussion:

Hvorfor er det vigtigt i din hverdag?

Hvad ville en afrikansk udskolingselev fra Mali mon skrive på sin liste?

Opgave 1

Udstilling: Verden varmer op
Hvad er hovedårsagen til klimaforandringerne?

______________________________________________________

______________________________________________________

Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden. Alle vores valg og 
indkøb i hverdagen påvirker klimaet, så det forandrer sig. 

Hvad er det vigtigste, du ikke kan undvære i din hverdag? 
(Nævn 5 ting)

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

Området med is

“Verden varmer op”
1



Væg med drivhusgasser. 

Nævn 4 drivhusgasser og skriv hvilke menneskelige aktiviteter, de kommer fra.

Kuldioxid CO2: Dannes ved afbrænding af de fossile brændsler kul, olie og gas 

samt biomasse. Alt organisk materiale indeholder kulstof, som 

bliver til CO2 ved afbrænding. Ca. 75 % af den menneskeskabte 

opvarmning skyldes CO2.

Metan CH4: Dannes primært når organisk materiale nedbrydes i iltfattige 

miljøer fx i maven på en ko eller i vådområder. Menneskeskabte udslip stammer 

fx fra lagre af kul, udvinding af naturgas, lossepladser, afbrænding af biomasse, risdyrkning og husdyrhold. 

Metan virker 25 gange kraftigere på drivhuseffekten end CO2. 

Lattergas N2O: Kommer naturligt fra nedbrydning af organisk materiale i bl.a. havene, 

sumpområder og regnskove. Ved optøning af arktiske permafrostområder frigives ikke kun store mængder 

lattergas, men også CO2 og metan. Menneskeskabte udslip stammer fra landbrugets kvælstofgødning, 

afbrænding af biomasse og industrielle aktiviteter. Lattergas virker meget kraftigt på drivhuseffekten, ca. 300 

gange kraftigere end CO2, men mængden i atmosfæren er lille.

Halocarboner: Er menneskeskabte drivhusgasser til industrien i form af kulstofforbindelser. Mest kendt er 

nok freon og CFC, der tidligere blev brugt som kølemiddel, men da de nedbryder ozonlaget, er de nu 

forbudte. Mange erstatninger virker også som kraftige drivhusgasser. 

Diskussion:

Kan vi være med til at bremse udledningen af disse drivhusgasser?

Hvordan?

Hvad ville der ske med livet på Jorden, hvis vi ingen drivhusgasser havde? 

Drivhusgasser i atmosfæren virker som et isolerende lag, der medfører, at atmosfæren holder på varmen, som 

kommer fra Solens energi. Uden drivhusgasser ville al varmen forsvinde ud i rummet, og temperaturen på 

Jordens overflade ville være 33 grader koldere, og næsten al liv på jorden ville uddø. For mange drivhusgasser 

i atmosfæren fra menneskelig aktivitet er også et problem. Når mennesker bruger løs af Jordens ressourcer 

og afbrænder fossile brændstoffer, forstyrres det naturlige kulstofkredsløb. Der frigives CO2 til atmosfæren 

i et tempo, som ikke ville forekomme under naturlige omstændigheder. Denne alt for hurtige frigivelse af 

lang tids lagret kulstof til atmosfæren gør, at plantelivet, jorden og havene ikke kan nå at optage atmosfærens 

overskud af CO2. 

Konsekvensen er, at store mængder CO2 ophobes i atmosfæren, og dæmper for udstrålingen af varme fra 

Jorden ud i verdensrummet. Dette kaldes drivhuseffekten, og den medfører, at jordens overfladetemperatur 

bliver varmere.

Opgave 2

Se filmen om drivhuseffekten og find akrylglassene på væggen. 
Nævn 4 drivhusgasser og skriv hvilke menneskelige aktiviteter, de kommer fra.
 
   Navn på drivhusgas:                       Udledes fra:  

1. __________________________ _______________________________ 

2. __________________________ _______________________________

3. __________________________ _______________________________

4. __________________________ _______________________________

Hvad ville der ske med livet på Jorden, hvis vi ingen drivhusgasser havde?

____________________________________________________________

Væg med drivhusgasser

Menneskelig aktivitet 
har øget mængden af 

drivhusgasser i atmosfæren. 
Den store mængde 
drivhusgasser gør,

 at temperaturen på 
Jorden stiger 

og stiger.
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Det store verdenskort.

Udvælg 4 steder/områder på kortet. Skriv hvordan mennesker og dyr på 

disse steder bliver påvirket af klimaforandringerne.

Nogle af de områder eleverne kan finde på kortet er:

1. Grønland: I dag smelter og brækker der hele seks gange mere is 

af Grønland, end der gjorde i 1980erne. Tidligere mente forskerne, at 

mængden af ny sne på indlandsisen og massetabet modsvarede hinanden, 

så indlandsisen var i ”balance”. Sådan er det ikke i dag. I værste fald er

 der er is nok i Grønland til at hæve havniveauet med 7,5 meter, hvis alt sammen smelter!

2. Afrika: En række af verdens fattigste områder rammes i stigende grad af ekstremt vejr. Det fører til 

alvorlig fødevareusikkerhed og underernæring.  140 millioner mennesker fra nogle af verdens tættest 

befolkede områder kan være på intern flugt fra klimaforandringer i 2050. 

Regionerne syd for Sahara i Afrika, det sydlige Asien og Latinamerika bliver hårdest ramt ifølge 

Verdensbanken. Befolkningerne flygter, når landområder bliver ubeboelige som følge af vandmangel, 

fejlslagen høst, havstigninger og  stormfloder.

3. Sydamerika: Over hele verden smelter gletsjerne som følge af global opvarmning. I dag går det 5 gange 

hurtigere end i 1960’erne, og hvert år forsvinder der 369 milliarder tons sne og is. Fx er 95 % af Chiles 

gletsjere i færd med at trække sig tilbage.

4. Nordamerika: Mange arter uddør, og biodiversiteten bliver mindre her på kloden. Det skyldes især, at vi 

mennesker breder os. Men biodiversiteten er også truet på grund af klimaforandringer i form af fx tørke og 

oversvømmelser, da det påvirker mange dyr og planters levesteder.

5. Australien og Tuvalu: Mange koralrev er truet af klimaforandringer og forurening. Den lille øgruppe 

Tuvalu med 11.000 indbyggere ligger i gns. kun 1-2 meter over havets overflade. Kysten ædes af bølgerne, 

og øgruppen er i fare for at blive oversvømmet som følge af havstigning. Forskere forudser, at Tuvalu kan 

blive ubeboelig i løbet af de næste 50 - 100 år. 

6. Asien: I fremtiden vil vi opleve flere hedebølger. I august 2018 var varmen medvirkende årsag til 250 

flere dødsfald i Danmark end forventet hen over sommeren. En hedebølge i 2003 kostede omkring 35.000 

liv i Europa. Forskere forudser, at 75 % af verdens befolkning i år 2100 kan være udsat for hedebølger, der 

er kraftige nok til at være direkte årsag til dødsfald. 

Opgave 3

Det store verdenskort

Udvælg 4 steder/områder på kortet. Skriv hvordan mennesker og 
dyr på disse steder bliver påvirket af klimaforandringerne.
  
1. Grønland: Isen smelter, havet stiger, lavtliggende boligområder   
                     oversvømmes. Isbjørnen får svært ved at finde mad.

2.  ____________________________________________________

     ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

     ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

    ____________________________________________________
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Koralrev og VR-film

Hvad sker der med koralrevene, når klimaet ændrer sig?

1. Koralrevene trues af stigende havtemperaturer.

2. Koralrevene dør pga. forsuring af havet omkring dem.

Find mindst 3 argumenter for, hvorfor det er vigtigt at passe godt på koralrevene.
Tip: Brug også væggen med verdenskortet!

Koralrevene er truet af de store klimaforandringer. Når havet bliver varmere på grund af global

opvarmning, mister korallerne de farverige alger, som de lever sammen med og bliver helt blege. Ifølge 

forskerne ville temperaturen på landjorden være steget med 36 grader siden år 1955, hvis ikke havet havde 

optaget en del af varmen. 

Forsuringen af havet sker, når CO2 optages i havet. Havet får en lavere pH-værdi, og det gør det sværere for 

korallerne at danne deres kalkskelet i det sure miljø, og de vil efterhånden dø.  Det ikke kun korallerne, der 

er i fare, men alle skaldannende dyr som muslinger, snegle, rejer osv.

Ved at bremse den menneskeskabte udledning af CO2, kan vi bremse klimaforandringerne, og livet i 

koralrevene kan reddes. Koralhavene har stor betydning for rigtig mange havdyr. Et sted mellem en 

fjerdedel og en tredjedel af alle verdenshavenes arter hører på et tidspunkt i deres livscyklus hjemme i 

koralrevene. Verdens koralrev er levested for mange tropiske fisk, og hvis korallerne forsvinder, vil det få 

konsekvenser for fiskene.

Ligeledes lever op imod 250 millioner mennesker hver dag af fiskeri i og omkring koralrevene. 

Deres livsvilkår ødelægges også, hvis fiskene forsvinder fra koralhavene.  

Opgave 4Opgave 4Opgave 4

Koralrev og VR-film

Hvad sker der med koralrevene, når klimaet ændrer sig?

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

Find mindst 3 argumenter for, hvorfor det er vigtigt at passe godt på 
koralrevene.
Tip: Brug også væggen med verdenskortet!

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________
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Tørkeområde

Du er journalist og skal skrive 2 artikler om emnet. 

Lav 2 avisoverskrifter.

Beskriv kort artiklens indhold.

Flere steder i verden har meget store skov- og naturbrande hærget de senere år. 

Når en skov brænder, frigives store mængder CO2 til atmosfæren. Får skoven lov

 til at vokse op, optager den igen CO2, men især i troperne bliver mange 

nedbrændte regnskovsområder efter brandene omdannet til landbrugsjord. Ud over klimaeffekten betyder 

det også forringede levevilkår for plante- og dyrelivet, og for de indfødte som bor i og lever af skoven. 

Lange perioder med ekstremt høje temperaturer kan føre til tørke. Varmen giver øget fordampning og 

mindre regn, og det er en stor trussel mod bl.a. afgrøderne. Når høsten slår fejl, kan der opstå mangel på 

fødevarer og foder til dyrene, og priserne på mad risikerer at stige. I vores del af verden kan vi tilpasse os og 

betale os fra det. I andre dele af verden kan det betyde hungersnød, ørkendannelse, og at mennesker er nødt 

til at flygte andre steder hen for at overleve.

Opgave 5

EKSTREM VARME
10.000 flygter

10.000 flygter

Se dig omkring i området om tørke, 
hedebølger og naturbrande. 

Du er journalist og skal skrive 2 
artikler om emnet. 

Lav 2 avisoverskrifter
Beskriv kort artiklens indhold  

Tørkeområde

______________
______________
______________
______________
______________
____________
_______

______________
______________
______________
______________
______________
_________
_______
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Opgave 6

Lykkehjul og væg med vendeplader.

Kom med 3 ideer til, hvad du og andre unge på din alder kan ændre i jeres 

hverdag, så I kan være med til at bremse klimaforandringerne?

Hvad gør vi nu:                                  Hvad kan vi gøre i stedet:

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________   

Eleverne kan kigge sig rundt i udstillingen og finde forskellige tiltag, man kan iværksætte for at bremse 

klimaforandringerne. Vendepladerne fortæller om en families klimavenlige tiltag måned for måned. 

De har bl.a. rejst rundt i Europa med tog, i stedet for bil, sået vilde blomster i haven for at fremme 

biodiversiteten og købt en regntønde og brugt regnvandet til vanding i haven. 

På væggen er også 4 film, hvor familien fortæller om deres hverdag. De har bl.a. skåret ned på 

deres kødforbrug, er med i et lokalt kogræsser-laug og spiser flere vegetariske måltider end før.  

Ved at dreje lykkehjulet kan eleverne være heldige at spare CO2. Fx kan de årligt spare 210 kg CO2, hvis de 

hænger vasketøjet op i stedet for bruge tørretumbleren 3 gange om ugen eller 

spare 80 kg CO2 årligt, hvis de dropper 2 timers streaming hver dag.

Der er også et cirkeldiagram med en gennemsnitsdanskers CO2 -aftryk, hvor man også kan prøve at finde 

sit eget CO2-aftryk. 

Hvis du blev statsminister og bestemte i et land, hvad ville så være 
vigtigst for dig? (sæt 1 eller flere krydser)

     At vores natur bliver fredet, og der bliver plads til flere vilde dyr.
     

At vi køber færre varer og derved forurener mindre med CO2.     
At Danmark hjælper fattige lande med at mindske ulighed og fattigdom.

         
     

At vi kan genbruge flere ting og stoppe med at producere nye varer.

Diskussion: 

Hvorfor er det vigtigst for dig? 

Hvad gør den danske regering i dag? 

Lykkehjulet og væg med vendeplader

Kom med 3 ideer til, hvad du og andre unge på din alder kan ændre i 
jeres hverdag, så I kan være med til at bremse klimaforandringerne?

Hvad gør vi nu:                                  Hvad kan vi gøre i stedet:

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________   

Hvis du blev statsminister og bestemte i et land, hvad ville så være 
vigtigst for dig? (sæt 1 eller flere krydser)

 At vores natur bliver fredet, og der bliver plads til flere vilde dyr.
     At vi køber færre varer og derved forurener mindre med CO2.     

At Danmark hjælper fattige lande med at mindske ulighed og fattigdom.
         
     At vi kan genbruge flere ting og stoppe med at producere nye varer.

“...vi er nødt til at 
forbruge mindre, ændre 
vores vaner og handle 
anderledes, hvis det 

ikke skal få store 
konsekvenser for 

natur og mennesker.”
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Opgave 7

Faktaskærm “Vejles klimaplan”

Hvad er Kommunens mål inden for disse hovedområder:

         I fremtiden skal vi forbruge mindre energi. Vi skal 

  effektivisere den måde, vi bruger energien på, og den energi, 

  vi forbruger, skal komme fra vedvarende kilder.

 

  100 % de private biler kører på el (mål 2050). 

              Billetprisen for kollektiv transport skal være sammenlignelig   

  med eller billigere end privatbilisme. 25 % af ture kortere end 5 km foregår på cykel   

               eller elcykel. Kollektiv busdrift kører udelukkende på vedvarende energi.

        Landbrugets udledning af drivhusgasser er reduceret med 20% i 2030 

  og reduceret med 80 % i 2050. Udnyttelsen af gylle til biogas kan reducere    

  drivhusgasudledning samtidig med, at man kan producere nyt grønt brændstof.

Vejle Kommune satser på klimavenlig og vedvarende energi fra:

1. Solceller (mindst 30 %)     

2. Vindkraft (mindst 30 %)     

3. Biogas (100 % udnyttelse af tilgængelige ressourcer)

Test dig selv:

Hvilke klimavenlige og vedvarende energikilder kender du? (Sæt kryds)

 

Kernekraft   Biogas    Kul

Vand    Naturgas    Vind

Sol    Biomasse    Bølgeenergi

Jordvarme   Olie

Diskussion:

Hvilke fordele og ulemper ser I ved de forskellige vedvarende energikilder? (Forsyningssikkerheden er svin-

gende. Vi skal også bruge strøm, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Derfor bliver opbevaring og 

lagring af den vedvarende energi en af fremtidens helt store udfordringer). 

Faktaskærm 
Vejles klimaplan

Find Vejle Kommunes klimaplan på faktaskærmen.
Hvad er kommunens mål inden for disse hovedområder:

       ____________________________________________________ 
 
       
           ____________________________________________________

    
 ____________________________________________________

Vejle Kommune satser på klimavenlig og vedvarende energi fra:

1. ________________    2. ________________     3.________________

Test dig selv:
Hvilke klimavenlige og vedvarende energikilder kender du? (Sæt kryds)
 
Kernekraft   Biogas   Kul

Vand    Naturgas    Vind

Sol    Biomasse    Bølgeenergi

Jordvarme   Olie

Klimavenlig energi 
er CO2-neutral. 

Det vil sige, at der slet 
ikke udledes CO2, eller at 

der ikke udledes mere 
CO2, end der 

optages. Vedvarende energi 
stammer fra kilder, 

som er uudtømmelige 
og ikke risikerer at 

slippe op.
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Opgave 8

Væggen “Fremtiden - hvad gør vi?”

Hvad er målsætningen for 2050 ifølge Danmarks klimalov? 

Danmarks klimalov har som mål, at Danmark skal reducere udledning

af drivhusgasser med 70 % i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

I 2050 har vi en målsætning om at blive helt uafhængige af fossile 

brændstoffer som kul, olie og gas.

Regeringen har lagt planer for at opfylde klimaloven.

Scan klodserne og find de 3 tiltag, du synes bedst om.  

Begrund dit svar.

Mere affaldssortering: Danskerne skal sortere mere affald, og sorteringen skal ensrettes, så man sorterer 

på samme måde i hele landet. Derudover skal Danmark investere mere i genanvendelsesanlæg i stedet for 

forbrændingsanlæg, og der skal importeres mindre affald til Danmark

Biomasse skal være bæredygtig: Træer, vi brænder af som biomasse, skal være fældet lovligt. Der skal 

genplantes træer som erstatning for de fældede, så de kan optage den CO2, der bliver udledt, når træet 

afbrændes. 

CO2 indfanges og lagres: Regeringen vil investere i teknologier, der gør det muligt at indfange og lagre CO2, 

så den ikke ender i atmosfæren. 

Flere grønne biler: Bilaftalen skal sikre 775.000 flere grønne biler i form af hybrid- og elbiler i 2030.

Energiøer: Regeringen vil bygge 2 kunstige energiøer. Skal sikre grøn elektricitet fra vindmøller. Øerne 

kombineres med satsning på teknologier, der kan omdanne overskudsstrømmen fra vindmøllerne til grønt 

brændstof. 

Hockeystaven: Man fortsætter med at udlede meget CO2 frem til 2030, og først hen mod slutningen af årtiet 

kommer reduktionerne på CO2. Begrundelsen lyder, at på dette tidspunkt er der så meget ny viden, at man 

på en billig måde kan skrue op for reduktionerne. 

Landbrugets klimaudfordring: Landbruget står for ca. 20 % af udledningen. Der er afsat 600 millioner til, at 

lavbundsjord skal omdannes til klimavenlig natur.  

Ud med gamle gas- og oliefyr: Det skal være billigere at skifte gamle olie- og gasfyr ud med en 

varmepumpe eller fjernvarme. Grøn varme bliver billigere. Der gives skrotpræmie og laves 

abonnementsordning på varmepumper, så anskaffelsen bliver billigere. 

Væggen “Fremtiden - hvad gør vi?

Hvad er målsætningen for 2050 ifølge Danmarks klimalov? 

______________________________________________________

Regeringen har lagt planer for at opfylde klimaloven.

Scan klodserne og find de 3 tiltag, du synes bedst om.  
Begrund dit svar.

1. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

    ____________________________________________________
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Opgave 9

Udstilling: Genbrugsbyen

Prøv affaldsspillet og kuglebanen i Genbrugsbyen.

Kom med mindst 3 eksempler på, hvad affald kan genanvendes til, hvis 

det sorteres rigtigt?

I Vejle kommune sorteres dagrenovationsaffaldet i 8 forskellige fraktioner:

Restaffald: Sendes til forbrænding og bliver til el og varme. I Danmark 

bliver ca. 25 % af vores affald sendt til forbrænding.

Organisk affald: Indeholder energi og bliver derfor lavet til biogas, der fx kan bruges som 

brændstof til kommunens skraldebiler samt til el og varme. Restproduktet bruges som gødning.

Papir: Kan genanvendes til fx aviser, æggebakker, toiletrullerør og nyt papir. Papir kan genanvendes op til 7 

gange.

Plast: Bliver smeltet om og genanvendes til nye ting af plastik. Fx kan 50 hårde plastikflasker blive til en ny 

fleecetrøje, og blødt plastik kan blive til nye plastikposer.

Metal: Bliver smeltet om og genanvendes til nye ting af metal fx dåser, bestik, pander og sølvpapir. Ved at 

bruge genanvendt metal til nye produkter, kan der skæres kraftigt ned på energiforbruget.  

Farligt affald: Afleveres på genbrugspladsen, hvor det håndsorteres og sendes hen, hvor det kan blive gen-

anvendt eller destrueret.  

Glas: Glasskår smeltes om og genanvendes til nye ting af glas. Hele flasker og glas med pant kan afleveres 

og genbruges efter rengøring. 

Storskrald: I kommunen kan man bestille storskrald. Store ting eller pap stilles ud til vejen, hvor det hentes 

og køres på genbrugspladsen. 

I Villa Genopfind er flere ting lavet med tanke på cirkulær økonomi.

Find 2 ting og beskriv, hvad de er lavet af

Find mere viden til det videre arbejde med cirkulær økonomi her:

 https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cirkulaer-oekonomi/

Lineær økonomi

Producér    Brug    Smid ud 

Cirkulær økonomi

Producér

Brug

Ge

na
nvendelse

Affaldsspil

Prøv affaldsspillet og kuglebanen i Genbrugsbyen.
Kom med mindst 3 eksempler på, hvad affald kan genanvendes til, 
hvis det sorteres rigtigt?

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

I Villa Genopfind er flere ting lavet med tanke på cirkulær økonomi.
Find 2 ting og beskriv, hvad de er lavet af.

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

Kuglebanen

“Affald er ikke 
bare skidt. 

Det er en ressource 
vi kan genbruge, 

hvis vi sorterer den 
rigtigt.”

Genbrugsbyen
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Opgave 10

Udstilling: KOSTbar KLODE
Væg med ”Madens vej til maven”

Madens vej fra produktion til din mave kan være lang. 

Sæt ring om de steder i processen, hvor der udledes CO2. 

Kig bag lågerne. 

Hvad kan man gøre for at nedsætte affaldsmængden og udledningen af drivhusgasser?

I alle led kan der spares på udledningen af CO2. Ved at spise mindre kød kan man spare på 

udledningen af metan, og der skal ikke bruges så store arealer til dyrkning af foder til slagtedyrene. Det 

betyder, at der frigives arealer til at dyrke mad til mennesker. 

Maden skal først dyrkes og høstes eller passes og slagtes, siden skal den forarbejdes og pakkes, 

transporteres til butikken eller restauranten, og til sidst skal den tilberedes. I det forløb er der brugt 

energi, vand og store landbrugsarealer, og der udledes CO2, metan, lattergas og en masse affald. Vores 

madvalg påvirker vores omgivelser. 

Vi kan hver især gøre noget:

• Mindre emballage. Købe madvarer i løs vægt og pakke maden ind mindst muligt. SKAL agurker egentlig  

   være pakket ind i plast? 

• Kortere transport. Købe flere lokale råvarer frem for udenlandske. 

• Mindre forarbejdning af maden, inden den sælges. Færre færdigretter er måske en mulighed? Det er også   

   sundere. 

• Mindske madspild. Kun købe og tilberede den mængde mad, vi kan spise.

Væg med “Madens vej til maven”

Madens vej fra produktion til din mave kan være lang. 
Sæt ring om de steder i processen, hvor der udledes CO2. 

Kig bag lågerne. 
Hvad kan man gøre for at nedsætte affaldsmængden og 
udledningen af drivhusgasser?

______________________________________________________

______________________________________________________

KOSTbar KLODE
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Opgave 11

Scan maden. 

Hvilken madvare har den største CO2-påvirkning? 

Lammekød: 21,4 kg CO2-ækv./kg fødevare 

Hvilken madvare har den mindste CO2-påvirkning? 

Broccoli: 0,3 kg CO2-ækv./kg fødevare 

Når man taler om fødevarers klimaaftryk, ser man på hvilke drivhusgasser, der udledes under produktion, 

forarbejdning og transport, hvorefter mængderne omregnes til CO2-ækvivalenter.

Sæsonens frugter og grøntsager dyrket på friland er allermest klimavenlige. Gerne lokalt dyrket, så der er 

brugt minimal energi på transport. Er grøntsagerne dyrket i opvarmet drivhus eller transporteret hertil fra 

udlandet, har de et lidt højere klimaaftryk.

Lam og får er drøvtyggere ligesom køer og udleder 

derfor en del metangas, hver gang de prutter og

bøvser. En del af det lammekød, vi spiser i Danmark, 

er importeret fra fx New Zealand, og derfor tæller

CO2 fra transporten også med i klimabelastningen. 

Den mængde kød, man får ud af at slagte et lam, er

forholdsvist lille, men mængden af drivhusgasser, 

der er tilknyttet produktionen, er stor, og derfor bliver

lammekøds klimaaftryk højt.

Læs mere om fødevarers CO2-aftryk her: 

http://sustainable.dk/folkeskole/8-19/

           ( Fortsættes på næste side )

“Tag temperaturen 
på din mad”

Scan maden

Gå til “Scan maden og se hvorfor 
den påvirker klimaet” 

Hvilken madvare har den største 
CO2-påvirkning?

____________________________

Hvilken madvare har den mindste 
CO2-påvirkning?

____________________________

Hvad spiste du til aftensmad i går?

____________________________

____________________________

Er det klimavenligt ? 

____________________________

Hvilke råvarer kunne du udskifte i 
din aftensmad og derved gøre den 
mere klimavenlig?

____________________________

____________________________

____________________________
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Lam: 21,4

Lamb: 21.4

Oksekød: 13,9
Beef: 13.9

Frosne rejer: 10,3
Frozen shrimps: 10.3

Fast ost: 9,6
Firm cheese: 9.6

Kylling: 5,5
Chicken: 5.5

Svinekød: 4,6
Pork: 4.6

Ris: 3,3
Rice: 3.3

Creme fraiche 18%: 3,1
Sour cream18%: 3.1

Torskefilet: 2,8
Cod fillets: 2.8

Æg: 2,0
Egg: 2.0

Pasta: 1,2
Pasta: 1.2

Letmælk: 1,0
Skimmed milk: 1.0 

Rugbrød: 0,8
Rye bread: 0.8

Appelsin: 0,6
Orange: 0.6

Banan: 0,5
Banana: 0.5

Frilandsgrønt fx salat: 0,5
Open-air vegetables such as salad: 0.5

Dansk frugt fx æbler: 0,1
Danish fruit, apples e.g.: 0.1

 

Kilde / source: 
Mogensen et. al. 2016

Tag temperaturen på din mad 
CO2 -termometeret viser, hvor meget 
forskellige madvarer belaster klimaet.

Kød har det største klimaaftryk og 
ligger derfor i det røde felt.
Frugt og grønt har det mindste og ligger 
derfor i bunden.

Måleenhed: Kg CO2-ækvivalenter (CO2) per kg fødevare.
Dvs.: alle typer af drivhusgasser er medregnet.

Check the climate footprint of  your food
The CO2 thermometer shows how many greenhouse gases different kinds of foods emits.
Unit of  measurement: Kg CO2-equivalent (CO2 e) emission per kg food.
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”Tag temperaturen på din mad” 

Hvad spiste du til aftensmad i går?

Er det klimavenligt? 

Hvilke råvarer kunne du udskifte i din aftensmad og derved gøre den mere klimavenlig?

Det klimavenlige måltid handler også om mængderne af de forskellige råvarer. En tallerken med mange 

grønsager og en lille bøf er mere klimavenlig end en tallerken med en stor bøf og en lille smule grønsager. 

Man kan overveje, om man behøver at spise kød hver dag, eller om det er muligt at spise mindre af det, når 

det er på menuen: Begge dele hjælper på klimaregnskabet.

Brainstorm:

Hvilke retter kan man lave med levninger fra aftensmad? Pizza, 

kødsovs, salater, gryderet osv.

 

Få gode ideer her: 

http://www.stopspildafmad.dk/opskrifterograad.html 

https://stopspildafmad.org/om-madspild/hvad-kan-du-goere/ 

http://www.madspild.net/madspild.html 

https://www.plantjammer.com/

Få mere viden om bæredygtig mad: 

https://www.okolariet.dk/viden-om/baeredygtig-mad

Opgave 11 fortsat



Flere links til arbejdet med 
klimaforandringer og FN’s 17 verdensmål: VERDENSMÅL

for bæredygtig udvikling

https://astra.dk/undervisning/verdensmaal/7-9
Verdensmål.nu 7. – 9. kl. : Om bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv, samarbejde mellem DR 
Skole og Astra.

http://sustainable.dk/folkeskole/kapitler/
Undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed, Klimaambassaden/CONCITO.

https://www.dr.dk/skole/biologi/udskoling/tema/klimaaendringer
Tema om klimaændringer, DR Skole. 

https://verdenstimen.dk/trin/udskoling/
En samling af undervisningsmaterialer om FN’s 17 verdensmål.

https://klimakamp.nu/
Undervisningsmateriale om klimaforandringer af Ole Haubo Christensen

https://junior-geologerne.dk
Undervisningsmateriale om Jorden, klimaforandringer, kulstofkredsløbet mm.  

https://www.okolariet.dk/skoletjeneste/laer-selv-vild-med-verdensmalene/mal-13-klimaindsats-klog-pa-
co2 
Temaserie: Vild med Verdensmålene, Økolariet 

https://www.okolariet.dk/skoletjeneste/laer-selv-vild-med-verdensmalene/mal-13-klimaind-
sats-hvad-er-drivhuseffekten
Temaserie: Vild med Verdensmålene, Økolariet




