
Så meget klimagas udleder jeg om året
Tag det rigtige antal klodser ved hvert spørgsmål. Hver klods svarer til 100 kg CO2 om året

Hvordan kommer du i skole hver dag? Tag BLÅ klodser

Jeg går og cykler altid 0

Jeg tager bussen eller toget 2

Jeg bliver kørt i en elbil 5

Jeg bliver kørt i en lille bil 10

Jeg bliver kørt i en mellemstor bil 15

Jeg bliver kørt i stor bil 23

Hvor tit og hvor langt rejser du på ferie? Tag GRØNNE klodser

Jeg tager på cykel- eller bilferie i Danmark 1

Jeg tager på fly eller bilferie en gang om året i Europa 6

Jeg tager på flyrejser to gange om året i Europa 10

Jeg tager på flyrejser seks gange om året i Europa, eller en oversøisk rejse 30

Jeg tager på to oversøiske flyrejser eller flyver meget i Europa 60

Hvor tit får du nyt tøj og sko? Tag RØDE klodser

Jeg får mest genbrugstøj, sjældent nyt 0

Jeg får kun nyt et par gange om året 2

Jeg får nyt tøj eller sko ca. en gang om måneden 6

Jeg får nyt tøj eller sko flere gange om måneden 12

Jeg  får nyt tøj og sko hele tiden 24

Hvor tit spiser du kød, og hvad spiser du mest? Tag GULE klodser

Jeg er veganer 6

Jeg er vegetar 10

Jeg spiser kylling og fisk 3 dage om ugen og grøntsager de andre dage 12

Jeg spiser forskelligt kød 6 dage om ugen og grøntsager 1 dag 20

Jeg spiser forskelligt kød hver dag 23

Jeg spiser kød hver dag og meget oksekød 26

Hvor tit får du en ny mobiltelefon? Tag LILLA klodser

Mobilen holder mindst to år, og jeg får en brugt mobil, når jeg skifter 1

Mobilen holder mindst to år og så får jeg en helt ny mobil 2

Jeg får tit en helt ny mobiltelefon 4

Hvilket elektrisk udstyr har I derhjemme? Og hvordan er dine vaner? Tag HVIDE klodser

Vi har ikke TV, vaskemaskine, gamer-pc o.l. 1

Vi har en del, fx TV, vaskemaskine og  fryser, vi tørrer tøjet på en tørresnor 2

Vi har virkelig mange og store apparater, fx vaskemaskine, tørretumbler, jaccuzi o.l. 4

Hvis du aldrig slukker dine apparater, så gang el-klodserne med 2

Hvordan holder I varmen der hjemme? Tag BRUNE klodser

Hvor stor er din bolig pr. person: 25, 50 eller 100 m2 ? Vælg 3, 4 eller 10 klodser 3/4/10

Hvor godt er boligen isoleret? Hvis boligen er dårligt isoleret, så gang varme-klodserne med 2

Hvordan opvarmes boligen? Hvis der er olie- eller gasfyr, så gang varme-klodserne med 2

Hvor varmt er der indendørs? Hvis der er mere end 20 grader, så gang varme-klodserne med 1,5
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