
 - nu med svar  

 

1) Det småregner, og nu skal du i skole, så du overtaler din far til at give dig et lift i bilen. Men er det en god ide? 

 Nej, du lokker i stedet din far til at droppe bilen, så I kan cykle sammen til skole og arbejde. På den måde sparer I 
en masse CO2 og starter samtidig dagen på en frisk måde. 
Din fordel: Når du cykler i stedet for at kører i bil, producerer du ikke CO2. Derudover er du med til at gøre 
skolevejen mere sikker og lave mindre trafikkaos ved skolen. Endelig bliver du frisk af en rask cykeltur inden 
skole – videnskabsfolk har vist, at elever der cykler eller går til skole er meget bedre til at lære end elever der 
bliver kørt til skole! 

 
2) På vejen ud tager du din drikkedunk med koldt vand i køleskabet. Hvorfor er det smart at den fyldte drikkedunk 

ligger klar i køleskabet? 
 Fordi jeg kan spare vand og energi, når vandet ikke først skal blive koldt i vandhanen.  
 Fordi jeg får det bedre, når jeg drikker vand i stedet for sodavand – og vand smager godt, når det er koldt. 

Din fordel: Sæt en flaske vand i køleskabet. Så har du har altid iskoldt vand lige ved hånden - uden at skulle lade 
hanen løbe unødigt. Fylder du en drikkedunk eller en halvliters sodavandsflaske med vand og lægger den i 
køleskabet, har du noget at drikke på cykelturen, på arbejdet eller til sport. Alt for meget godt drikkevand ryger 
direkte i afløbet, når vi lader vandet løbe, for at det skal blive koldt fra vandhanen. 

 
3) Din lærer kommer med opgaver til jer. De er printet på to ark papir, men det kunne sagtens være på ét ark - 

forside og bagside. Ville det være en god idé? 
 Ja, for så bruger vi kun halvt så meget papir. 

Din fordel: Du halverer dit papirforbrug. Papiret har to sider - og de er lige gode. Du kan også bruge bagsiden af 
gamle print til huskesedler, kladdepapir eller tegnepapir. 

 
4) Du rydder op i din skoletaske og finder en hel del gamle krøllede papirer, som du ikke skal bruge mere. Men hvad 

gør du med dem? 
 Jeg smider det i kassen til brugt papir, for så kan det blive til nyt papir. 
 Vi har ikke nogen steder at smide det brugte papir, så jeg vil bede elevrådet om at finde en løsning. 

Din fordel: Det meste af dit affald er værdifuldt og kan få nyt liv ved at blive indsamlet og genanvendt. Er der kun 
én skraldespand, vil den også blive fyldt med bananskræller, plastik og alt muligt andet affald. Derfor er det 
smartere med flere affaldsspande: En til papir, en til restaffald, en til madaffald osv. Mange skoler har arrangeret 
det, så man også kan sortere pap, batterier, metal, printertoner, plastik, sparepærer og andet, som kan 
genanvendes. Tænk over, hvordan det er på din skole. 

 
5) Så ringer det ud efter sidste time, og alle styrter ud af klassen. Men hov - hvem slukker lyset? 
 Det gør jeg, for jeg er altid den sidste - eller også gør den sidste det. 
 Det gør den der fejer gulvet, for det er den sidste der går ud. 

Din fordel: Hvis du ser lyset og slukker det, når du går, sparer du strøm og viser de andre i klassen, at du ikke 
lader strøm gå til spilde. På landets skoler og arbejdspladser spilder man omkring 40 % af elektriciteten uden for 
arbejdstid. 
 


