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For the production of the material and the education and experiments performed for the 

children at Longyearbyen school and kindergartens, at the CO2 well park and the public 

Library the following personnel were involved: 

 

Ingrid Anell (UNIS)    

Cathy Braathen (UNIS CO2 Lab AS) 

Bjarki Friis (SNSK)    

Berit Husteli (UNIS)    

Malte Jochmann (SNSK)    

Raghild Rønneberg (UNIS CO2 Lab AS) 

Sebastian Sikora (UNIS CO2 Lab AS) 

Aleksandra Smyrak-Sikora (UNIS)    



Summary of the CO2 week project in 2013 
 

In December 2012 UNIS CO2 lab began the work and actions for CO2 week addressed to 

Longyearbyen barnehager and Longyearbyen school. During May 2013 the UNIS CO2 lab 

with help from Store Norske Spitsbergen Kulkompani hosted a CO2 week. In total 7 

posters, one eBook, and 2 power point presentations were produced and additional 

material sourced (see appendix). 

The CO2 week consisted of 2 days at the school where we communicated with children 

between the age of 8 and 15 years, and 2 days with Longyearbyen’s three barnehager 

with children from 5-6 years. Both the barnehager and the school were offered in-class 

room learning and a field trip. By the end of the week the CO2 Lab was visited by a 

Videregående skole from the mainland that was also exposed to the material. In addition, 

an exhibition of the posters produced in collaboration with Studio Kairos was put up at 

the school and at the local library.  

We received recognition from Svalbardposten and an article in the SUCCESS Newsletter 

for this CO2 week of actions and exhibitions.  

The material has since been updated as part of our website. The School Science 

magazine Nysgerrigper, funded by the Norwegian Research Council, has agreed to write 

an article as part of their website to promote the material for school usage.  

Later on the material produced for this CO2 week has been used in presentations to 

visiting bodies/institutions and others to the CO2-lab at UNIS and at the CO2 site in 

Adventdalen.  Large posters with illustrations on the Energy, carbon cycle in nature, 

capture and storage of CO2 are now placed inside the old Aurora building which is regular 

visited. Parts of the material made for the CO2-school project was also presented at UNIS 

Open day in October 2013. 

The project team as a whole has been happy with the final result. The material on CO2 

challenges was considered successful and was well developed to suit the variation in the 

children’s age brackets.  

The two days at the school were rewarding with little need to reconsider. This primarily 

was due to a good working relationship within the planning team. We had 2 members 

from the teaching staff of LYB school to help develop the material that was finally used. 

The exhibition was stimulating to both teachers and students. As a consequence, further 

teaching aimed on the global CO2 challenges was undertaken by other classes after the 

initial week. 

A consideration for the future would be to have a better collaboration with the 

barnehagene. The large group that came from the barnehagene proved to be a problem. 



We had preempted and divided the group in two but more interaction with those who 

worked with the children full-time would have increased the learning outcome. The 

opinion held by both the Lab and the barnehagene was that the two days were generally 

considered a success, stimulating further learning by the children after the event. 

However, we would look to have a pedagogic teacher from the barnehagene as part of 

the project team in future development of the teaching concept. 

This outreach project has provided an effective way of outlining the global CO2 problem 

to children of all age brackets. The children from Longyearbyen from 8 years and 

upwards were able to take what they were presented and relate it to their own 

environment. Part of a spin off from the initial teaching week was to consider the effect 

the atmospheric CO2 concentration (as greenhouse gas) has on Svalbard. The ability to 

relate learning to something close to home increases the outcome.  

The material was well received by both teachers and students alike and heighten our 

awareness of the growing need for this type of educational material, aimed at reducing 

CO2 emissions and alternately protecting and preserving our environment for future 

generations.  

The underlining message from the CO2 week was that we must all take responsibility for 

our planet. We succeeded in presenting a constructive look at what we as small 

individuals (in addition to industry and organizations) can do to make a difference for our 

climate and environment.  

We have also received feedback from parents to the children asking for something similar 

to be presented to the adult group in Longyearbyen. We are working on this task, and if 

recourses allow we plan for a follow up for adults next spring. 
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PowerPoint presentasjon til barnehager 

 

 
Dette er jorda sett fra verdensrommet. Jorda er den eneste planeten som kan være et hjem for levende organismer. Det er blant annet fordi 
temperaturen her er sånn akkurat passe. Noen har kalt jorda for Gullhårplaneten, etter eventyret om Gullhår og de tre bjørnene. Kjenner dere til det? 



Årsaken til at temperaturen på jorden er sånn akkurat passe ligger hos atmosfæren. Er det noen som vet hva det er for noe? Atmosfæren er et gjennomsnittlig 15 mil tykt 
teppe som består av gass. Atmosfæren fanger varmen vi får fra sola og gir oss dermed et beboelig klima. Hvis ikke det hadde vært for den, skulle temperaturen på jorda 
vært ca 30 grader kaldere, (veldig kaldt om natten og litt varmere om dagen). Da hadde det vært kaldt her! 



Atmosfæren fungerer som et teppe som omhyller jorden. Det er dette teppet som gjør at det kan finnes liv på jorda. Som et eksempel kan vi se på 
menneskene under dette teppet. Vil det være varmere eller kaldere under teppet? 



Energi er evnen til å utføre arbeid og kommer I ulike former; varme, lys og bevegelse. 



Alle ting vi gjør krever energi. Bake kaker, hoppe og løpe. Kan dere komme på flere ting som krever energi? 



La oss si at dere skal utføre et arbeid. For eksempel … (noe som barna foreslo). Hvordan kan man skaffe seg energi til å få det til? 
 



Hva består atmosfæren av?  Her kan dere igjen se teppet som jorda ligger pakket inn i. Dette teppet er et ca 15 mil tykt teppe av ulike gasser, blant annet CO2. 



Gass er tilstand eller fase en forbindelse kan forekomme i. Det finner tre faser; fast, flytende og gass. La oss bruke forbindelsen vann som et eksempel. Fase fast er is, 
fase flytende er, ja flytende vann, som vi har I springen og gassfasen er damp, som vi får I dusjen, for eksempel.  Forskjellige gasser har forskjellige egenskaper 

De fleste gasser er usynlige. Noen kan vi lukte. Noen gasser er så fulle av energi at vi kan de kan brennes slik at vi kan bruke energien til for eksempel å koke vann 
med et stormkjøkken. 



Generelt kan man si at gass oppfører seg som såpebobler! De stiger til værs og fyller alle kriker og kroker og de kan koble seg sammen til molekyler akkurat som 
oksygen og karbon som sammen danner karbondioksid = C+O+O 





Hva er det? Noen som vet? Foto kommer fra lys og syntese betyr å lage. Fotosyntese betyr å lage av lys. Hvilket er hva som skjer I cellene til planter, når sola skinner 
på de Ganske fantastisk, ikke sant? Da lager de sukker! . For å få til dette trenger de bare vann, sol og CO2. 

 



Fotosyntese og energibruk fører til en evig runddans av karbon. Sola skinner på planta som ved hjelp av sol og CO2 danner sukker og oksygen. Levende vesener på 
jorda spiser planta, bruker sukkeret i den til å gjøre arbeid/bruke energi og puster ut CO2. Denne og flere lignende sykluser foregår til en hver til naturlig i naturen, 

faktisk så er alt liv på jorda HELT avhengig av den. 



De naturlige karbonsyklusene vil alltid fortsette. Det som derimot skjer på jorda I dag er at karbon I form av plante- og dyremateriale  som ble laget for flere millioner 
år siden, I et klima som var MYE varmere enn det vi har I dag, blir hentet opp, slik at vi skal få energi til alle gjøremålene vi har. Hvis ikke vi hadde hentet de opp igjen 
hadde det blitt liggende I enda flere millioner av år. I stedet blir de igjen blir drivhusgasser I atmosfæren. Altså er de mye skikkelig gammelt karbon som lenge har vært 

satt ut av spill igjen kommet ut I atmosfæren! 
 



Nå skal vil leke fotosyntese! Noen av dere skal være Planter, noen skal være CO2, noen skal være sola, noen skal være sukker og noen skal være energibrukere. Kan 
dere få til det? La oss dele oss I grupper… 



CO2 bidrar I stor grad til oppvarming av jorda, fordi ubalansen I karbonsyklusen forårsaket av uthenting og brenning av gammelt karbon fører til et overskudd som 
gjør at atmosfæren samler opp varmen fra sola i stedet for å sende den ut i verdensrommet. Hvis dette fortsetter blir ikke lenger jorda gullhårplaneten og vil få 

vanskeligheter med å være hjem for alle levende organismer, som oss og isbjørnene og mange, mange andre. 
 



Global oppvarming er en sakte men sikker økning av jordas temperatur. Denne temperaturøkningen er ikke bra, fordi den fører til evige endringer. Vi som lever på 
jorda har jo tilpasset oss forholdene her, så når de endres vil vi få det vanskelig. 
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PowerPoint presentasjon til nordiske journalister. 

 





















































 



 


