
 - nu med svar  

1) Dit skab bugner af tøj, så du næsten ikke kan lukke det. Men alligevel synes du ikke rigtig, der er noget 
du kan bruge. Hvad gør du? 

 Snakker med din bedste ven og jeres forældre og arrangerer et byttemarked, hvor andre kan få gavn af 
dit tøj og du selv kan finde noget ”nyt”. 
Din fordel: Det koster rigtig mange ressourcer at fremstille tøj: Både vand, kemikalier, energi og meget 

andet. Hver dansker køber i gennemsnit 16 kg tøj om året. Det er dobbelt så meget som for bare 20 år 

siden. Og meget af det tøj vi køber bliver aldrig brugt, før det bliver smidt ud. Ved at lave et 

byttemarked, kan du give det tøj du ikke bruger videre til andre og selv finde noget tøj, som andre ikke 

bruger – og på den måde få nyt tøj uden, at der produceres mere. 

 

2) I weekenden skal dit fodboldhold spille kamp. Jeres forældre har naturligvis arrangeret samkørsel, så I 
kan komme til kampen i kun tre biler. Det er en god ide fordi: 

 I sparer benzin, og dermed også CO2. 
Din fordel: I gør klimaet en tjeneste og jeres forældre får et pusterum de gange, hvor det er en af de 
andre forældre, som henter og bringer jer til kamp. En masse halvtomme biler, der kører frem og 
tilbage, er en dårlig udnyttelse af både tid og brændstof. 

 

3) Det er lørdag og vejret et ikke super godt. Du har dit tv kørende, mens du laver andre ting.  Det er en 
dårlig ide, fordi: 

 Dit tv bruger unødig strøm, og du kommer lettere til at kigge på tv’et i stedet for at lege med dine 
venner. 
Din fordel: Du bruger mindre tid foran tv’et hvis du slukker i stedet for, at det blot kører som 
baggrundsstøj. Tv kan bruge ganske meget strøm, så hvis det er fordi du mangler liv og lyd omkring dig, 
er det tit bedre at sætte det nyeste pophit på dit anlæg i stedet for. 

 

4) Du har snart fødselsdag og er ved at skrive ønskeseddel. Den nyeste smartphone skal selvfølgelig på – 
den er så fed. Men er det særlig smart? 

 Næ, det kan godt være at den nyeste model er lækker, men du har en udmærket mobil der virker og en 
ny smartphone koster utrolig mange ressourcer og energi at fremstille. Så du vil hellere spare en masse 
CO2. 
Din fordel: Det koster rigtig mange ressourcer at fremstille en smartphone. Råstofferne til batterier og 
komponenter kommer fra store miner i Afrika og Asien, og det koster energi at udvinde dem. 
Råstofferne skal transporteres til fabrikker i USA, Europa og Asien, hvor de enkelte dele til mobilen 
produceres og senere sendes til en fabrik i Kina, hvor mobilerne bliver samlet. Til sidst bliver de sendt 
ud til forbrugere over hele verden. Ved at bruge din mobil til den ikke virker mere, kan du altså både 
spare en masse CO2 og samtidig skåne miljøet for en masse minedrift. 

 

5) Søndag formiddag er du med din far på genbrugspladsen, og han er lige ved at smide det hele i 
containeren til "Småt brændbart". Men så stopper du ham og siger "nu er det nok"! Det gør du fordi: 

 Du vil vise ham at det meste kan genbruges, hvis I smider det i de rigtige containere.  
Din fordel: Langt det meste af det, vi smider i skraldespanden, har en værdi og kan bruges igen og igen, 
hvis bare vi sørger for at få det afleveres i de rigtige containere på genbrugspladsen. Alt metal kan 
genbruges, hvad enten det er dåser, gamle cykler, gryder eller beslag. Det samme gælder gamle 
fjernsyn, computere, hårtørrere og andet elektronik. Også glas, plastik og byggeaffald tager 
genbrugspladsen imod. 

 


