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Bæredygtig studietur? Ja tak! 
 
Lavet af: Julie Walas og Whoopi Leesuksom Rasmussen 
 
Unge mennesker skal opleve verden og forstå den. De 
skal møde fremmede kulturer for at blive udfordret og få 
deres verdenssyn tilpasse andre menneskers hverdage. 
Det er derfor unge på gymnasierne skal på studieture. 
Dog er studieture ofte forbundet med flyrejser, lange 
distancer og overforbrug. Et spørgsmål man så kan 
stilles sig selv, er derfor: Hvordan kan man formindske 
dette forbrug og denne udledning af CO2 og gøre en 
studietur mere bæredygtigt? 
Ved Sankt Annæ Gymnasiums initiativ er den 13. 
december 2018 blevet afsat til FN’s verdensmål, og 
deriblandt har workshop nummer 5: ”Den Bæredygtige 
Studietur” valgt at fokusere på lige præcis denne 
problemstilling. 
 
Rejser kan skyldes begær efter oplevelser, kunst og 
skønhed. At afprøve sprogkundskaber, tilegne sig viden, 
få øjenåbnere om verdenen uden for vores egen boble og 
kulturudveksle. Rejser medfører ofte   mindeværdige 
øjeblikke og mange danskere vil opleve adskillige rejser 
gennem deres liv. Ofte rejser man når hverdagen og 
bekymringerne sættes på pause. Hvis man lever 
bæredygtigt i sin hverdag, opfatter man ikke 
nødvendigvis ferier som det område, hvor det batter 
mest at være bæredygtig.  
Skolen er et sted hvor mennesker dannes, og derfor 
virker det oplagt at lære om emner så vigtige for vores 
fremtid som bæredygtighed og så almene som rejser. 
Derfor har en gruppe elever - workshop 5 - fra Sankt 
Annæ Gymnasium i dag undersøgt studieture ud fra 
FN’s verdensmål: ansvarligt produktion og forbrug. 
Workshop 5 undersøger om planlæggelserne af 
gymnasiale studieture - og danskere generelt - er 
ansvarsløse eller hæmmet af det der praktisk og 
økonomisk kan betale sig. 
 
Den bæredygtige løsning 
De sætter fokus på mange ting i denne workshop, og har 
en stor brainstorm til at starte workshoppen op med for 
at kunne finde et udgangspunkt i hvordan de skal oplyse 
folk om disse løsninger, og hvilke løsninger der fungerer 
godt. Der findes dog nogle dilemmaer i forbindelse med 
dette bæredygtige spørgsmål. Blandt unge er der mange 
forskellige holdninger til hvad der er ”sejt” og hvad der 
spændende ift. hvilke destinationer der kommer til 
studierejser. Derudover er bæredygtighed en utrolig 
tidskrævende og ofte et rigtig dyrt valg.  
 
Denne brainstorming som omtalt tidligere tog 
udgangspunkt i de unges egen innovative ideer og 
research. Dette satte tankerne i gang hos dem og de kom 
frem til mange bæredygtige valg man kan tage, men de 

 
Unge studerende på SAG, der arbejder med plancherne 
til en bæredygtig studietur. 
 
måtte jo have et fokus og en måde at formidle disse 
ideer.  
Workshoppen vælger derfor at udarbejde plancher, der 
kan formidle disse ideer. De deler sig ind i tre grupper 
med hver deres fokus. Fokus er som følgende: 

1. Transportens beregninger 
Der udregner de omkostninger der er forbundet med 
transporten og derudover også den udledning af CO2 der  
bruges på transporten, og de sætter det bæredygtige valg   
op overfor det hurtige og relativt lette valg. Dette 
udregnes vha. hjemmesiden EcoPassenger.org 

2. Aktiviteter og bosteds beregninger 
Hvor de her gør det samme som, bare med de aktiviteter 
og de bosteder man har i stedet for transporten. De 
fremhæver de bæredygtige valg og de mest klimavenlige 
valg, der kan forekomme i selve landet. 

3. Liste over bæredygtige valg 
Her opstiller de en liste med alle de valg man kan tage 
og alle de gode ideer der er for bæredygtighed. 
 
Alle de 3 grupper vil så ved enden af dagen præsentere  
deres arbejde og oplyse folk på Sankt Annæ Gymnasium 
om hvilket bæredygtige valg de kan tage. 
 
Som mange af dem fremhæver gennem deres 
brainstorming, er ét af de valg man har, er om man tager 
flyet eller f.eks. toget. Her er der dog forskel på om man 
skal til Hamborg eller om man skal til U.S.A.  
Derudover kan man vælge selv at lave mad på hostels 
eller andre steder hvor man er bosat. Dette er en vigtig 
del, da man kan støtte lokalsamfundet ved køb af mad i 
de lokale butikker, og man kan samtidig opleve kulturen 
i de lokale områder. Hvorimod en restaurant har højt 
madspild pga. den mængde af mad der skal være til 
rådighed, og som måske ikke spises. 



2 
 

 
På gymnasier 
Alt dette er virkelig vigtigt at have med i sine 
overvejelser om en studietur, og det ville gøre en stor 
forskel for alle, både for studerendes fremtidige syn på 
bæredygtighed og på skolens CO2 udslip, at tage disse 
ting i betragtning når man planlægger studieturen.  
Dog kan man jo spørge sig selv om hvorvidt dette er 
noget der rent faktisk kan lade sig gøre og om det er 
nogle gode mål man kan sætte for et gymnasium som 
Sankt Annæ. Dette er et problem, som er svært og 
tidskrævende at tage stilling til og at løse, men hvorfor 
udsætte hvad vi kan gøre i dag til i morgen. 
 
 
 


