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Atmosfär till Växthusgaser
Acidification to Wavepower

Innehåller även affisch för
smarta klimatpratare.

Ordlista
Atmosfär
Atmosfären består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också
växthusgaser av olika slag. Atmosfären innehåller flera
lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Bergvärme
Se geotermisk energi.

Biobränsle
Biobränslen är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord
just nu. Exempel på biobränslen är ved, rapsolja, biogas och
vissa typer av avfall.

Biogas
Gas som består huvudsakligen av metan och som bildas när
organiskt material bryts ned i syrefri miljö. Kan användas
på samma sätt som fossilgas (naturgas) men är av förnybart
ursprung.

Cirkulär ekonomi
Består av ekonomiska modeller som lyfter fram möjligheterna
till att bedriva verksamheter, genom företag, organisationer
eller samhälle, mer i balans med naturens kretslopp. I stället
för linjära processer där varor går från vaggan till graven
och bildar avfall, så ses produkter som en råvara som kan
återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas.

COP
Conference Of the Parties (COP) är FN:s klimatkonventions (UNFCCC) högsta beslutande organ. Alla länder som
undertecknat konventionen, 196 länder, finns representerade i COP. De ses varje år för att se över implementeringen av konventionen och föra arbetet framåt.

Corporate Social Responsibility
(CSR)
CSR är idén om ett företags samhällsansvar – ekonomiskt,
socialt och miljömässigt - som ska genomsyra hur verksamheten bedrivs. I CSR-sammanhang används också ofta
begreppet hållbarhet.

Cradle to cradle (C2C)
“Från vagga till vagga” i stället för ”från vagga till grav”.
En beskrivning av en varas väg där materialet återanvänds
istället för att sluta som avfall. Se också cirkulär ekonomi.

Effekt
Beskriver hastigheten för energiomvandling, det vill säga
hur snabbt något kan avge eller använda energi, till exempel
hur snabbt en lampa kan omvandla el till ljus och värme.
Mäts ofta i Watt (W)

Ekosystem
Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett
område, till exempel en bit natur och alla dess djur och växter
samt marken, vattnet och klimatet.

Ekosystemtjänster
De jobb olika ekosystem utför helt gratis som är till nytta
för människan. Pollinering, vattenrening och en vacker
natur, är exempel på ekosystemtjänster.

Elektricitet
Elektricitet är laddningar som rör sig. Till exempel elektroner som rör sig i en metall. Vi kan utnyttja elektricitet
för att producera arbete, värme och ljus.

Energi
Energi innebär rörelse eller förmågan till rörelse. Energi kan
få en isbit att smälta, en fotboll att gå i mål och ett fyrverkeri
att gnistra och spraka. Energi mäts till exempel i Joule (J)
eller kilowattimmar (kWh).

Energieffektivisering

Fjärrvärme

När energi används smartare så att vi med mindre energi
får ut samma nytta som tidigare.

Ett system som leder centralt producerad värme i form av
varmvatten ut i rörledningar till anslutna fastigheter.

Energikälla

Fossil energi

Något i naturen som kan omvandlas till energi som vi människor kan använda. Till exempel uran, kol, olja, vindar,
strömmande vatten, solstrålning och skogar.

Finns i exempelvis bränslen som fossilgas skiffergas, torv,
brunkol, stenkol och olja. Fossil energi är egentligen biobränsle som skapats genom att solenergi bundits in genom
fotosyntesen för mycket länge sedan. Fossil energi har
lagrats i jorden i miljontals år och när den nu används
släpps koldioxid ut som förändrar jordens klimat.

Energiomvandling
Process där energi omvandlas från en form till en annan.
Till exempel kan energi lagrad i biobränsle omvandlas till
värme genom förbränning

Energiprincipen
Energiprincipen, eller termodynamikens första huvudsats,
innebär att energin i ett slutet system alltid är konstant.
Energi kan alltså aldrig skapas eller förstöras, bara omvandlas mellan olika former, exempelvis el och värme.

Energiskatt
En punktskatt som tas ut på de flesta elslag och på vissa
bränslen, till exempel bensin, olja, kol och energi från hushållsavfall som går till förbränning.

Energismart
Beskriver någon eller något som inte använder energi i
onödan och som väljer förnybar energi istället för icke
förnybar energi.

Energitillförsel

Förnybara energikällor
Energikällor som återbildas och därför inte tar slut i ett
mänskligt tidsperspektiv. De flesta förnybara energislag får
sin energi från solen. Exempel på förnybara energikällor är
vattenkraft, solenergi, vindkraft och vågkraft.

Försurning

Generator

Exergi

Något som används för att lagra och förflytta energi, till
exempel elektricitet, varmvatten, ved och bensin.

Växternas sätt att fånga solens energi genom att omvandla
koldioxid, vatten och solljus till kolhydrater och syre.

Energitjuv

Användandet av energi i samhället och vår vardag. Jämför
med energitillförsel!

Energibärare

Fotosyntes

Den energi som utvinns från olika energikällor för mänskligt bruk. Energitillförseln är större än energianvändningen,
eftersom en del energi går förlorad på vägen till användaren
och omvandlingsprocesser.

Energianvändning

När mindre energi används, det kan ske genom energieffektivisering (se nedan) eller genom att använda mindre
av till exempel belysning eller värme.

Kallas även naturgas. En fossil gas bestående av en blandning gaser, främst metangas. Är efter olja och kol den
största energikällan i världen. Används ofta som bränsle i
kraft- och värmeverk. Står för ungefär en fjärdedel av den
globala energiförsörjningen.

Tillförsel av sura ämnen i marker och vattendrag genom
bland annat förbränning av fossila bränslen. Försurningsproblematiken var värst på 70- och 80-talet och har nu
minskat tack vare effektivare reningsmetoder. Två av de
mest försurande gaserna är kväveoxider och svaveldioxid.

Någon eller något som slukar mer energi än nödvändigt.

Energibesparing

Fossilgas

Exergi är arbete, eller förmåga till arbete. Den beskrivs också
ofta som en storhet som anger energins kvalitet. Elenergi
har exempelvis hög exergi medan ljummet vatten har låg
exergi.

Extremväder
Väderföreteelser som enligt forskare ökar i takt med klimatförändringarna, till exempel algexplosioner, extrem hetta,
kraftiga regn, översvämningar, tromber, cykloner och åska.

Omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Generatorer
finns i de flesta kraftverk, men även till exempel i äldre typer
av cykelbelysning.

Geotermisk energi
Energi som antingen är lagrad i mark från solinstrålning, jordvärme, eller som på stora djup är uppkommen av
jordens inre värmeenergi, bergvärme. Geotermisk energi kan
användas för uppvärmning med hjälp av en värmepump.
Bergvärme kan finnas lagrad i jorden sedan den bildades
eller nybildas genom radioaktivt sönderfall.

Global uppvärmning

Klimatförändring

Koldioxidskatt

Metangas (CH4)

Uppvärmning av jordens atmosfär och hav som orsakas av människans utsläpp av växthusgaser. Den globala
uppvärmingen är en förstärkning av den naturliga växthuseffekten. Enligt FNs klimatpanel, IPCC, har den globala
genomsnittstemperaturen har stigit med nästan en hel grad
Celsius under 1900-talet och den beräknas fortsätta stiga
med fortsatta växthusgasutsläpp, vilket leder till extrema
klimatförändringar. (Se klimatförändring)

Klimatförändringar beskriver hur jordens klimat varierar
över tid lokalt, regionalt och globalt. Klimatförändringar
har tidigare alltid varit naturliga, till exempel på grund av
vulkanutbrott eller regelbundna små ändringar i jordens
omlopp kling solen. Idag förändras klimatet för att jordens
medeltemperatur onaturligt snabbt blir högre på grund av
människans påverkan. Se också global uppvärmning.

Ett ekonomiskt styrmedel för att minska användningen av
fossil energi. En skatt tas ut på vissa fossila bränslen som
innehåller kol som vid förbränning bildar koldioxid och
därmed bidrar till den globala uppvärmningen.

Att ha koll på hur främst ens egen klimatpåverkan ser ut
och hur det går att förändra den.

Även ”delandets ekonomi”. En ekonomi som går ut på
samarbete, att saker och tjänster byts, lånas, delas, ges och
fås. Bland annat för att minska belastningen på ekosystem
och naturresurser, samt för att bidra till ökat socialt utbyte
och integration i samhället.

Metan är en färglös och luktfri växthusgas. Är en beståndsdel i biogas och fossilgas (naturgas). Bildas vid syrefattig
nedbrytning av organiskt material och förekommer mest
nere i marken, bland annat under permafrosten i Sibirien.
Metangas bildas även i magen på idisslande djur som till
exempel kor och får som rapar och fiser ut gasen. Produktion av kött och mejeriprodukter och olje- och gasutvinning orsakar stora utsläpp av metangas. Metangas har en
större påverkan på växthuseffekten på kort tid än koldioxid,
men bryts snabbare ner i atmosfären och bidrar inte till
försurning av haven.

Klimatkompensation

Kondensera

Naturresurs

Företag, organisationer eller personer kan handla upp utsläppsminskningar på annan ort som är tänkta att motsvara
de utsläpp av växthusgaser som respektive organisation ger
upphov till. Pengarna går ofta till olika kompensationsprojekt, till exempel trädplantering och utbyggnad av
förnybar energi, men den faktiska nyttan av såväl systemet
som många projekt har kritiserats starkt. En annan typ av
klimatkompensation är att handla upp utsläppsrätter i EU:s
handelssystem och sedan inte utnyttja dem. Detta hindrar
andra företag eller organisationer som är ålagda att köpa
utsläppsrätter att använda dem.

När en gas övergår till flytande form, till exempel när
vattenånga blir flytande vatten. Kondens från vattenånga
uppkommer när luft kyls av och med minskad temperatur
kan luften inte hålla lika mycket fukt, vilket gör att vatten
går över i flytande form på den kallare ytan.

Ozonlagret

Greenwashing
Grönmålning eller gröntvättning av produkter. När
miljöskadliga verksamheter försöker dölja eller motverka
en negativ bild av sig själva genom bland annat marknadsföring och ansträngningar att skapa en identitet kring positiva saker de arbetar med.

Hushållsel
Den el som används till belysning, hushållsmaskiner och
apparater, men inte till uppvärmning och varmvatten.

Hållbar utveckling
När samhället utvecklas på ett sådant sätt att vi som lever
i dag kan få våra behov uppfyllda, samtidigt som vi vårdar
jorden så väl att även framtidens människor kommer att
kunna få sina behov tillgodosedda.

Icke förnybara energikällor
Energikällor som nybildas mycket långsamt, eller inte alls,
och därför kan ta slut här på jorden. Exempel på icke förnybara energikällor är fossila bränslen och uran.

IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change är FNs klimatpanel. Den består av 195 stater och ett antal organisationer
och har i uppgift att ge en vetenskaplig sammanfattning av
de klimatförändringar människan orsakat, vilka effekter
de kan få och vilka möjligheter det finns att minska effekterna.

Klimat
Vädrets egenskaper och förändring under lång tid, som
årtionden eller sekel. Värme och vind under en dag, vecka
eller sommar beskriver det lokala vädret, medan vädret över
många somrar beskriver platsens klimat.

Klimatkoll

Klimatskeptiker
Person som ifrågasätter politiska och vetenskapliga uppfattningar om människans bidragande till klimatförändringarna.

Klimatsmart
Beskriver någon eller något som inte släpper ut växthusgaser i onödan.

Koldioxid (CO2)
Växthusgasen koldioxid är en förutsättning för livet på
jorden. Utan den skulle vår planet vara alltför kall. På senare
tid har atmosfärens koldioxidhalt ökat kraftigt och därför
blir jorden nu allt varmare, se också global uppvärmning.

Koldioxidekvivalenter
Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket. För att
kunna jämföra olika utsläpp med varandra när länders och
varors klimatpåverkan ska bedömas räknas ofta utsläppen om till koldioxidekvivalenter, det vill säga hur mycket
koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan.

Kollaborativ ekonomi

Kretslopp
Hur ämnen cirkulerar i naturen. Vattnets kretslopp beskriver
hur vatten avdunstar från haven, blir moln och sedan
nederbörd som till sist rör sig i floder ut till haven igen.
Andra ämnen, som exempelvis kol, kväve och fosfor har andra kretslopp.

Kärnkraft
I kärnkraftverk frigörs energi genom att atomkärnor delas.
Kärnkraften innebär mycket allvarliga risker både för
hälsan och för miljön.

Kväveoxid
Eller kvävemonoxid (NO). En mycket stark växthusgas
som bildas när kväve och syre utsätts för värme och tryck.
Bildandet av kväveoxider sker till störst del i kraftverk eller
i fordons förbränningsmotorer. Gasen bidrar även till att
bryta ner ozon. Även dikväveoxid (N2O, även kallat lustgas)
är en växthusgas.

Kyotoprotokollet
Globalt avtal mellan stater där undertecknarna åtagit sig att
minska utsläppen av växthusgaser. Kyotoprotokollets huvudavtal gick ut 2012 och inget bindande avtal har ersatt det
ännu.

Livscykelanalys
En metod för att beskriva varors direkta och indirekta
miljöpåverkan. Ofta görs livscykelanalyser från vaggan till
graven, vilket betyder att observation och analys börjar då
råvarorna utvinns ur naturen och slutar när varan hanteras
som avfall.

Något i naturen som vi människor utnyttjar.

Ozon bildas naturligt i atmosfären och ligger i ett skikt i
stratosfären där det skyddar jorden mot skadlig UV-strålning. Skadliga utsläpp av till exempel freoner har tunnat
ut ozonlagret. Genom internationella avtal och lagar har
utsläppen av ozonskadliga ämnen minskat och ozonlagret
börjat laga sig självt genom att syre vid UV-strålning blir
till ozon.

Permafrost
Benämning på permanent geologisk frost, alltså ständig tjäle
i marken. Finns nära Nord- och Sydpolen, främst i Alaska,
Kanada och Ryssland. I och med den globala uppvärmningen smälter delar av permafrosten och frigör stora mängder koldioxid och metan som finns lagrat i marken, vilket
ytterligare förstärker växthuseffekten.

Samåkning
Två eller flera personer som reser en sträcka i samma
fordon. Det bidrar till exempel till minskad total bränsleåtgång, mindre koldioxidutsläpp per person och minskad
trängsel på vägarna. Det sparar också pengar och innebär
förhoppningsvis en trevlig social upplevelse! Organiserad
samåkning har funnits länge, men genom internet har det
blivit enklare att samordna.

Skiffergas
Naturgas (fossilgas) som är bunden i skifferberggrund. När
den utvinns används fracking, som innebär att man spränger berggrunden med vatten med tillsatta kemikalier under
högt tryck. Detta orsakar stor negativ miljöpåverkan lokalt
och risk för att farliga kemikalier läcker ut i grundvattnet.

Solceller
Består av ett halvledarmaterial, ofta kisel, som fungerar
som små dioder som vid solstrålning bildar elektrisk ström.
Cellerna kan serie- eller parallellkopplas i solpaneler.

Solenergi

Vattenkraft

En förnybar energikälla eftersom den kommer från solens ljus. Nödvändig för livet på jorden, bland annat driver
den växternas fotosyntes. Solenergin kan fångas upp av till
exempel solceller och solfångare för att omvandla den till
el och värme. Solenergin är också ursprunget till de flesta
andra energikällorna på jorden, fossila bränslen, biobränslen, vatten- och vindkraft och viss geotermisk energi.
Kärnkraft och tidvattenkraft har inte med solen att göra.

Elenergi som utvinns ur strömmande vatten. I storskalig
vattenkraft utnyttjas dammar till att samla upp vatten på
hög höjd och vattnets lägesenergi utnyttjas genom att det
strömmar till en lägre höjd genom en turbin.

Solfångare

Vindkraft

Konstruktion som tar emot solstrålningens värme som
sedan leds vidare till uppvärmning av till exempel hus eller
tappvatten. Vanligtvis är det en vattenbaserad vätska som
värms upp, men solfångare kan även innehålla luft eller olja.

Svaveldioxid (SO2)
Färglös gas som bildas vid nedbrytning av organiskt
material, samt vid förbränning av fossila bränslen och andra
ämnen som innehåller svavel. Bidrar bland annat till försurning av mark och vatten. Naturliga utsläpp av svaveldioxid sker från vulkaner.

Temperatur
Temperatur är egentligen rörelseenergi hos molekyler.
Ju högre temperatur, desto snabbare rör sig molekylerna.

Turbin
Maskin med propeller eller skovelhjul som drivs av en gas
eller vätska och producerar el via en generator.

UNFCCC

Ett mått på hur effektiv en energiomvandlingsprocess är,
eller hur väl energin utnyttjas i en omvandling.

Produktion av elenergi som utvinns från vinden. Vindkraften
kommer ursprungligen från solen som skapar vindar när
den värmer upp jorden och atmosfären.

Vågkraft
Utvinning av energi i vattenvågors rörelse för att producera
elektricitet.

Värme
Energi som orsakas av molekylers rörelse och är kopplad till
ett ämnes temperatur.

ENERGIFALLET.SE
RECEPT FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING!

Värmekälla som använder el för att överföra energi från
en kall till en varm plats. En värmepump utvinner energi
från till exempel marken, luften eller berggrunden till
uppvärmning. Värmepumpen levererar ungefär tre gånger
så mycket värme som den använder elenergi för sin drift.
Tekniken är samma som i ett kylskåp, men då är det kyleffekten som är huvudfunktionen.

Uran

Växthusgaser

Används till exempel i EUs utsläppshandelssystem. Varje
utsläppsrätt ger innehavaren rätt att släppa ut ett ton
koldioxid och verksamheter kan köpa och sälja utsläppsrätter på en marknad efter behov. Det totala utbudet kontrolleras för att begränsa utsläppen till en politiskt beslutad
maxnivå.
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Värmepump

Växthuseffekt

Utsläppsrätt
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Verkningsgrad

FN:s klimatkonvention, United Nations Framework
Convention on Climate Change är ett fördrag från FN:s
möte Earth Summit i Rio de Janeiro 1992, som har målet
att stabilisera växthusgaserna i atmosfären på en nivå som
begränsar klimatförändringarna. Se även COP.

Energirikt, radioaktivt och icke förnybart ämne som
används som bränsle i dagens kärnkraftverk.

ETT GRATIS LÄROMEDEL FRÅN
NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Egenskap hos atmosfären som gör att jordens medeltemperatur är högre än den skulle varit utan atmosfär. Människans utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten,
vilket leder till klimatförändringar.

De gaser som gör att atmosfären fungerar som ett växthus.
Växthusgaser hindrar mycket av den värmestrålning som
är på väg att lämna jorden och skickar tillbaka den mot
jordytan. Koldioxid, metan, lustgas och vattenånga är
exempel på växthusgaser.

Varning för biverkningar:
Eleverna kan utveckla ett starkt engagemang
och börja ställa krav på en energismartare skola.
I allvarliga fall kan eleverna även ställa krav på
energismartare föräldrar!

Tips för klimatpratare!
Sammanställt ur en workshop med 100 deltagare på Klimatriksdagen i Norrköping juni 2014.
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Var inte bara allvarlig – ibland kan det vara
läge att ta det med humor
Det är stora och viktiga frågor, men det kan vara
värt att fundera på hur en mer lättsam ton kan göra
klimatfrågan lättare att ta till sig och prata om.
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Hitta personens in
re drivkraft och
koppla an till den
Vi brinner för olika sak
er, men allt går att hä
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till en hållbar utvecklin
g. Kanske brinner någo
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Berätta what’s in it for them!
Låt personen upptäcka vad den kan få för egen vinning
genom miljöengagemang, från det lilla till det stora
– t ex gemenskap, hälsa, häftiga tekniska innovationer,
nya bostadslösningar, odla intressen och ny kunskap.

Visa respek
t och tålam
od – föränd
Rom byggdes
ring tar tid
inte på en da
g, och allt de
vi är många so
t där. Men
m jobbar för
en bättre fram
blir bara fler.
tid, och vi
Det är mycke
t som behöve
alla som gör
r ändras, så
något behövs
.

Var förändringen du vill se
Handling kommunicerar minst lika mycket som ord.
Genom att ta väl hand om dig och välja mer hållbara
alternativ till allt du gör visar du andra att hållbarhet är
viktigt och kan inspirera andra att göra detsamma.

Ta målgruppe
n på allvar – ba
rn som vuxna
Barn, ungdomar
och vuxna har ol
ika förutsättninga
och utgångspun
r
kter i klimatfråga
n. Ta upp ämnet
en nivå som pass
på
ar mottagaren oc
h ta alltid person
tankar och åsikt
ens
er på allvar – liten
som stor.

ing
Visa på möjligheterna till förändr
r som redan
Berätta om coola och smarta lösninga
energi, bostäder,
används runt om i världen – t ex inom
igheter och
möjl
se
Att
til.
transport, jordbruk. och livss
g.
ndrin
förä
ende
bete
lösningar underlättar

Var ödmjuk när du för fram förslag på
hur någon kan göra något mer klimatsmart
Ingen tycker något känns roligare av att känna sig
tvingad att göra det. Ha förståelse, visa respekt och
lyft de positiva aspekterna – fokusera på de bra
känslorna kring förändringen.

Lyft tips på coola ”s
ubstitut” till miljöbo
var
Flyget är det självklara
färdmedlet för många,
hu
r vore
det att testa på något
nytt – som en kul tågluf
f genom
Europa? Har du en hä
rlig tåghistoria att dela
med dig av?
Eller ett gott recept (so
m råkar vara vegetaris
kt)?

ge beröm!
sitiva små steg och
Uppmärksamma po
stort steg
vinkel kan innebära ett
Ett litet steg ur din syn
t att
ftig
att du tycker det är hä
för någon annan. Visa
art val.
personen gjort ett sm

agera andra
Visa att det är roligt att eng
och var individs
Positiva initiativ smittar av sig
ringar på vattnet.
som
sig
da
spri
engagemang kan
a sin familj och vänner,
Visa på hur det går att inspirer
ning, över nätet eller
sin arbetsplats, genom en före
genom politisk påverkan.

Glossary
Acidification

Carpool

The release of acidifying compounds such as nitrogen
oxides and sulphur oxides mainly from burning fossil fuels
caused pollution and destruction of forests in the 1970s and
1980s. Better methods for flue gas treatment have lessened
the problems with acidification.

Two or more people travelling together in the same vehicle
to save fuel and emissions. It also saves money and reduces
the amount of traffic jams. Organized carpools have existed
for a long time and have been made simpler through internet and the use of mobile apps.

Atmosphere

Circular economy

The atmosphere consists of gases surrounding the earth. It
contains gases such as nitrogen and oxygen, and also various
kinds of greenhouse gases. The atmosphere consists of several layers, among others the troposphere and stratosphere.

Economic models where the flow of resources is restorative
which allows companies to function more in balance with
natural ecosystems. Instead of linear processes where products go from cradle to grave ending up as waste, all products are considered resources which may be reused and
recycled.

Biofuel
Biofuels are non-fossil fuels derived from organic materials (biomass), including plant materials and waste. Woody
biofuels, biogas, some fractions of the household waste and
vegetable oils are all examples of biofuels.

Biogas
Biogas is a mixture of gases, mainly methane, produced by
the breakdown of organic matter in the absence of oxygen.
Biogas can be used in the same way as fossil gas but comes
from renewable sources.

Carbon Dioxide (CO2)
The greenhouse gas carbon dioxide is important for life
on earth. Without the natural greenhouse effect the planet
would be to cold. However, the increase of CO2 in the
atmosphere during the last century has led to global warming (see “global warming”).

Climate
The climate of a region describes the average variations
of variables such as wind, temperature, precipitation and
humidity over a long period of time. Climate is different
from weather, in that weather only describes the short-term
conditions of these variables in a given region.

Climate change
A significant change in the Earth’s climate. Historically,
climate changes have been natural due to volcanic eruptions, changes solar irradiation on earth etcetera. Right now
the average temperatures at the Earth’s surface are rising
due to human beings emitting large amounts of greenhouse
gases that increase the greenhouse effect.

Climate compensation

Different greenhouse gases have different impact on global
warming. The global warming potential (GWP) of a gas
depends on both the efficiency of the molecule as a greenhouse gas and its atmospheric lifetime. To be able to compare the climate impact from different sources the emissions
are expressed in terms of how much CO2 would be necessary to cause the same climate impact.

Companies, organizations or persons can buy emission
reductions performed by someone else, somewhere else, to
compensate for their own emissions of greenhouse gases.
Usually, the money goes to tree planting or renewable energy
projects. The additionality and long term effect of these
projects have been questioned as has the use of climate
compensation. One way to compensate is to buy emission
allowances in the EU ETS system and not use them, which
will prevent those emissions.

Carbon tax

Climate sceptic

Carbon dioxide equivalent (CO2eq)

A tax levied on the carbon content of fuels is a financial
instrument aiming at reducing the use of fossil fuels.

Someone questioning the scientific evidence of humaninduced climate change.

Climate smart

Ecosystems

Describes someone or something that does not emit greenhouse gases unnecessarily.

An ecosystem is a community of living organisms and their
environment in a particular area.

Collaborative economy

Ecosystem services

A sharing economy is a socio-economic system built around
the sharing of human and physical resources. Instead of
individual ownership, goods and services are exchanged,
shared and traded.

The way different eco systems produce resources useful to
people for free. Examples of ecosystem services are pollination of crops, cleaning of water and air and a beautiful
environment.

Combined heat and power (CHP)

Efficiency

A combined heat and power plant produces heat and electricity simultaneously. In Sweden CHP is often fueled by
household waste and biofuels, but may also be fueled by
fossil fuels.

A measurement of how well the energy is utilized in an
energy conversion process.

Condensation
When a gas changes into a liquid form, such as water vapor
turning into liquid water

COP
Conference Of the Parties (COP) is the supreme decisionmaking body of the UN Climate Convention (UNFCCC).
All 196 countries who are partners to the convention are
represented at the COP. They meet once a year unless
decided otherwise.

Corporate Social Responsibility
(CSR)
Corporate Social Responsibility is a management concept where companies integrate social and environmental
concerns in all of their business.

Cradle to cradle (C2C)

Electricity
Electricity is charges moving, for example electrons moving
in a metal. Electricity is a form of energy which can be used
to power machines and electrical devices.

Electric generator
A device that converts mechanical energy into electrical
energy. Electric generators can be found in most power
plants but also in older types of bicycle lights.

Energy
Energy means movement or the ability to move. Energy
can make an ice cube melt and make fireworks sparkle
and crackle. Energy is normally measured in Joule (J) or
kilowatt hours (kWh).

Energy carrier
Something that is used to store or transfer energy, such as
electricity, hot water, wood and gasoline.

Energy conversion

“From cradle to cradle” instead of “from cradle to grave” is
a description of the path of a product which is returned to
the system again instead of ending up as waste. See “Circular
economy”

A process converting energy from one form to another. For
example, energy stored in biomass can be converted to heat
through combustion.

Cycling of substances

Energy conservation law

When substances circulate in nature. The water cycle
describes how water evaporates from the oceans, turns into
clouds, and then into rain that finally returns to large water
deposits such as the oceans. Other substances, such as coal,
phosphorus and nitrogen have different cycles.

The energy conservation law, or the first law of thermodynamics, state that the total energy in a closed system is
constant. This means that energy neither can be created nor
destroyed, only converted from one form to another (see
“Energy conversion”).

District heating

Energy efficiency

A system for distributing heat generated in a centralized
location for residential and commercial heating.

The smart use of energy, so that you obtain the same
benefits as could be received from more energy.

Energy saving

Fossil energy

Heat

Methane (CH4)

When less energy is used, by energy efficiency or by using
less of an energy service, such as light or heating.

Energy obtained from fossil fuels such as natural gas, coal
and oil. The burning of fossil fuels produces emissions of
various types, such as carbon dioxide that causes global
warming.

Heat is energy in motion, or the transfer of energy from a
hot object to a colder object. Heat also is connected to the
temperature of an object.

Methane is a colourless and odourless gas. It is a greenhouse
gas, which has a higher short term impact than carbon
dioxide, but is destroyed more quickly in the atmosphere. It
is also a component of biogas and natural gas (fossil gas).
Methane is also a source of emissions from animal agriculture since it is formed in the digestive system of grazing
animals.

Energy smart
Describes someone or something that does not use energy
unnecessarily, and when possible involves renewable energy
instead of non-renewable energy.

Energy source
Something in nature that can be converted into energy
useful to people. For example, uranium, coal, oil, wind,
flowing or falling water, solar radiation, and forests.

Fossil gas
Also called natural gas. A fossil gas consisting of a mix of
gases, mainly methane. Is the third largest energy source
globally after oil and coal. Can be used as fuel in heat and
power plants.

Geothermal energy

The amount of energy derived from energy sources (such as
oil, natural gas, coal, uranium, wind, solar etcetera). Energy
supply is greater than final energy consumption, above all
because some energy is lost on the way to the consumer.

Geothermal energy is thermal energy generated and stored
in the Earth. The geothermal energy of the Earth’s crust
originates from solar energy stored in the ground, from the
original formation of the planet and from radioactive decay
of materials. Geothermal energy can be used for heating
using heat pumps.

Energy tax

Global warming

Energy supply

In Sweden, a tax is levied on most uses of electricity and on
fuels such as gasoline, oil, coal and waste incineration.

Energy thief
A colloquial expression meaning someone or something
that consumes more energy than necessary.

Energy use
The use of energy in society and in everyday life. To be
compared with “Energy supply”.

ETS
The emissions trading system EU ETS is a cap and trade
system where companies receive or buy emission allowances which can be traded on a market. The system covers
almost half of the EU emissions.

Exergy
Exergy is work, or the ability to do work (to be compared
with “Energy”). Exergy isalso described as the quality of an
energy source, or the amount of energy possible to use from
an energy source. For example, electrical energy has high
exergy and water at a temperature close to the surroundings
has low exergy.

Extreme weather
Weather events like extreme heat, unusual or unseasonal
heavy rainfalls, flooding, storms etcetera. According to
scientists, the occurrence of extreme weather events
increase with climate change.

Refer to the observed century-scale rise in the average temperature of the Earth’s climate system caused by human
driven release of greenhouse gases to the atmosphere. The
global warming is a reinforcement of the natural greenhouse effect. According to the UN Intergovernmental Panel
on Climate Change, IPCC, the global mean temperature has
increased with almost one degree Celsius during the 20th
century and is assumed to continue to rise with release of
greenhouse gases which will lead to extreme climate change
(see climate change).

Greenhouse effect
The greenhouse effect is a natural process that warms the
Earth’s surface by preventing parts of the heat radiation
from the sun from leaving the atmosphere and bounce back
into space. Without the natural greenhouse effect, the mean
temperature would be 30 degrees lower and thus would
the planet be too cold to live upon. Human greenhouse gas
emissions increase the greenhouse effect and cause global
warming and unnatural climate change.

Greenhouse gases
Gases responsible for the greenhouse effect by absorbing
heat radiation in the atmosphere. Carbon dioxide, methane
and water vapour are examples of greenhouse gases.

Greenwashing
When PR or green marketing is used to promote a
company´s products as more environmentally friendly than
they actually are.

Heat pump
A heat pump uses electricity to transfer energy from a colder to a warmer area. It can be used to extract energy from
the ground or the air for residential heating. A heat pump
can deliver about three times as much energy as the electric
input. The technology is similar to a refrigerator, but used
in the opposite way.

Natural resources
Something from nature that human beings can use to meet
their needs.

Household electricity use

Non-renewable energy sources

The electricity used for lightning and household appliances,
excluding heating and tap water.

Energy sources that regenerate very slowly, or not at all,
and thus can eventually run out in a human time frame.
Examples of non-renewable energy are oil, gas, coal and
uranium.

Hydropower
Electrical energy generated from a turbine placed in flowing water. In large scale hydropower, dams and reservoirs
are built to be able to regulate the flow of water through the
plant. This makes hydropower a flexible source of electricity
since the amount produced by the station can be changed
up or down very quickly to adapt to changing energy
demands. However, damming interrupts the natural flow
of rivers and can harm local ecosystems and have a negative
impact on biodiversity.

Nuclear power
Energy is released in nuclear power plants by the splitting
of atomic nuclei, or fission. The energy released is used to
evaporate water, which is transformed into electricity in a
turbine. Nuclear power constitutes very serious risks for
both health and environment, both when extracting uranium and in the nuclear plant and the radioactive waste has
to be deposited in a safe way for a very long period of time.

IPCC

Nitric oxide (NO)

The UN body the Intergovernmental Panel on Climate
Change consist of 195 countries and a number of organisations. The main purpose is to summarise existing research
on climate change. The IPCC reports cover “the scientific,
technical and socio-economic information relevant to
understanding the scientific basis of risk of human-induced
climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation”.

A powerful greenhouse gas formed when oxygen and
nitrogen are pressurised, mainly in combustion engines and
power plants. NO also contributes to depletion of the ozone
layer. Nitrous Oxide (N2O) or laughing gas, is also a potent
greenhouse gas.

Kyoto protocol
A global agreement between countries to reduce the emissions of greenhouse gases. The first commitment period
ended in 2012 and there is no binding agreement to replace
it yet.

Life Cycle Assessment (LCA)
Also Life Cycle Analysis. A method for describing the influence of goods on environment. Life cycle analysis is often
made from “cradle to grave”, i.e. starting with the raw material extracted from nature and ending when the product is
handled as waste.

Ozone layer
A layer of ozone in the stratosphere (see atmosphere) which
protects the earth from UV-radiation. Emissions of ozonedepleting substances such as freons have damaged the ozone
layer but through international agreements these emissions
have been radically cut and the ozone layer has started to
repair itself.

Permafrost
When the ground is frozen permanently and never thaws
under normal conditions. Exists on high latitudes, close
to the poles, in Alaska, Canada and Russia. Due to global
warming melting of permafrost may release large amounts
of carbon dioxide and methane stored in the ground, which
will lead to an increase of the global warming.

Photosynthesis

Sustainable development

A process used by plants and other organisms to convert
light energy, normally sunlight, into chemical energy.

When society is developing in a way that meets the needs
of people living today, while at the same time caring for the
earth so that people will be able to meet their needs in the
future as well.

Power
Power is the rate of doing work. It is equivalent to an
amount of energy consumed per unit time and is measured
in Watt. It describes how quickly a process can generate or
consume energy, for example the rate at which a light bulb
transforms electricity into light.

Turbine
A mechanical device that extracts energy from fluids such
as wind and water flowing through it. Propellers or turbine blades convert the kinetic energy of fluids into kinetic
energy which may in turn be transformed into electricity
using an electric generator.

Solar energy
The energy from the sun is a renewable source of energy
and the sun is source of most other energy carriers on earth,
excluding for example nuclear energy, tidal energy and geothermal energy. Solar energy also drives the photosynthesis of plants and is thus a necessary prerequisite for life on
earth. Solar energy can be used by humans as electricity
or heat through for example solar panels or solar thermal
collectors.

Solar panels
Solar panels consists of solar photovoltaic cells (Solar PV)
which are connected to produce electricity from the sun.

UNFCCC
The United Nations Framework Convention on Climate
Change is a treaty from the UN Earth Summit in Rio de
Janeiro 1992 and is the parent treaty of the Kyoto Protocol
(see Kyoto Protocol, COP).

RECEPT FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING!

Energy rich, radioactive and non-renewable substance used
as fuel in nuclear power plants.

Wind Power
Production of electricity using the kinetic energy in wind.
The wind turns the rotor blades, transforming the kinetic
energy of the wind into mechanical energy, which is turned
into electricity using a generator. The origin of the energy
of wind power is solar energy.

Wave power
The harnessing of the energy in waves to produce electricity.

A solar thermal collector is a heat exchanger, often used in
rooftop installations, which heats water to be used for residential heating or tap water heating.

Colourless gas which is formed in degradation of
organic material and in combustion of fossil fuels and peat.
Contributes to acidification. Natural emission sources
include volcanic eruptions.
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Uranium

Solar thermal collector

Sulphur dioxide (SO2)

SOM UTGÅR FRÅN MÅLEN I LGR 11

A measure of the average kinetic energy of the particles in
a sample of matter. The higher the temperature, the faster
the particles move.

Sources of energy that are constantly replenished or
renewed and will thus not run out on a human timescale.
Sunlight, wind energy, tidal energy, wave power and hydropower are examples of renewable energy sources.

Natural gas (fossil gas) trapped in shale formations in the
ground. It is extracted with fracking, which is a process that
can affect the environment through the leaking of extraction chemicals and waste into water supplies. The methane
in shale gas also risks leaking out in the extraction or in the
use and transportation of shale gas, contributing to global
warming.

TILL SKOLÅR F-3, 4-6, OC
H 7-9

Temperature

Renewable energy

Shale gas

ETT GRATIS LÄROMEDEL FRÅN
NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Naturskyddsföreningen i skolan

@Energifallet

Varning för biverkningar:
Eleverna kan utveckla ett starkt engagemang
och börja ställa krav på en energismartare skola.
I allvarliga fall kan eleverna även ställa krav på
energismartare föräldrar!

