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Menneskets aftryk på jorden er efterhånden blevet 
så markant, at vi ikke længere kan unddrage os an-
svar for den fremtid vi skaber for generationerne, der 
kommer. Men hvordan skal dette ansvar komme til 
udtryk? Skal den bæredygtige omstilling finde sted 
omgående eller over længere tid? Denne artikel vil 
forsøge at belyse synspunktet at en bæredygtig 
omstilling skal finde sted i det små, og tager derfor 
udgangspunkt i arbejdet med opdragelse af barnet, 
hvor læreren spiller en afgørende rolle.

Artiklen tager udgangspunkt i an-
dre skrifter, der beskæftiger sig med 
emnet på forskellige områder. Først 

præsenteres begrebet ”Den antropocæne tid”, 
hvor fundamentet for artiklens fokus dannes. Der-
næst åbnes en diskussion om hvordan ansvaret 
skal fordeles og formidles med udgangspunkt i en 
belysning af de modargumenter, man kan møde i 
debatten om bæredygtighed. Til sidst introduceres 
læseren for Rousseau og en del af hans tankegang 
omkring børneopdragelse. Denne sidste del bliver 
sammenkoblet med hvad der blev udlagt om den 
antropocæne tidligere, i en refleksion over lærerens 
rolle overfor barnet/eleven i forhold til en bæredyg-
tig omstilling.

Jeg blev introduceret for begge områder af min læ-
rer i PPD, hvor vi netop diskuterede om der kunne 
skabes en relation mellem de to i grunden forskel-
lige områder, Rousseau og den antropocæne tid, 
og hvorvidt en sådan relation kunne bruges med en 
praktisk funktionalitet af lærere i grundskolen. 

Når man snakker om den antropocæne tid, har man 
bevæget sig ind på det geologiske fagområde. Det 
er selvfølgelig ikke, hvad denne artikel omhandler, 
da det er det pædagogiske vi er interesserede i. 
Men selvom de to fagområder i første øjekast sy-
nes at være vidt forskellige, vil man let kunne finde 
en relevans i at sammenkoble dem, når man dykker 
lidt ned i definitionen og konsekvenser af den an-
tropocæne tidsalder. Men hvad dækker det egentlig 
over? 

Den antropocæne tid
Begrebet “den antropocæne tid” er et forslag til 
en ny geologisk tidsalder og blev opfundet af den 
hollandske atmosfæreforsker Paul Crutzen1. Den 
dækker over en periode, som anslås at starte om-
kring 1950 og fører op til i dag, og grunden til at 
den er interessant at arbejde med for geologer (og 
andre interesserede) er, at den er menneskeskabt i 
modsætning til tidligere tidsaldre. 

Grundlaget for at komme med den påstand at en 
ny geologisk tid kan være forårsaget af mennesker, 
findes i de kolossale påvirkninger, vi som menne-
sker har haft på Jorden. Her kan bl.a. nævnes den 
globale opvarmning, dæmninger, atomsprængnin-
ger kloden rundt, de enorme mineudgravninger 
mm2. Mennesket har påvirket naturen så drastisk, 
at vi i den senere tid har oplevet en masse diskussi-
oner om indgreb og retninger, vi som samfund bør 
tage, for at fx den globale opvarmning ikke ender    
med at bide os i halen. 

Selvom der er uenigheder omkring hvordan og 
hvorledes vi kommer planeten (og os selv) til und-

sætning, så er en ting i hvert fald sikker: vi bliver 
nødt til at foretage nogle ændringer i vores sam-
fund.

For hurtigere at komme til det pædagogiske, vil jeg 
ikke dvæle mere ved de specifikke detaljer og pro-
blemstillinger, der inddrages i fastsættelsen af den 
antropocæne tid, da dette hører til det geologiske 
fakultet3. Men en vigtig pointe at huske på, og som 
er yderst relevant for en ændring af vores pædago-
giske tankegang, er at det ikke bare har betydning 
for hvordan vi betragter geologien. Diskussionerne 
forgrener sig ind i andre områder som det filoso-
fiske, politiske og kunstneriske. Og den tilbage-
vendende sætning på tværs af fakulteterne kunne 
være følgende: menneskets gang på jorden har 
forandret klimaet og miljøet i en så væsentlig grad, 
at vi nu står overfor flere fremtidsscenarier, der er 
uoverskuelige og skræmmende. Hvordan kan vi 
redde jorden? Hvilke ændringer i vores livsførsel er 
vi nødt til at foretage os? Er der overhovedet noget 
at gøre? Hvordan kan vores børn opdrages i bære-
dygtighedens navn?

Vi er dog lige nødt til at gøre en lille smutvej, før 
vi kommer til det pædagogiske.

Omstillingen skal ske i det små
Der er umiddelbart et langt skridt fra de store glo-
bale ændringer, der skal foretages i et samarbejde 
mellem regeringer, til indvirkningerne på det enkel-
te individs dagligdag. Artiklen “Hvorfor dog bekymre 
sig om fremtidige generationer? Seks etiske argu-
menter mod bæredygtighed” skrevet af Finn Arler, 
leder for Center for Etik i Praksis, udgivet 7. marts 
2015 på hjemmesiden baggrund.com, vil danne et 
fundament for en forståelse af de løsninger, vi kan 1 https://www.information.dk/udland/2016/09/indtraadt-ny-geolo-

gisk-epoke-antropocaentiden 
2 Jeg dvæler ikke ved detaljer og fakta i de nævnte eksempler, og 
antager dem for at være alment kendte og brugbare i diskussionen 
om menneskets indflydelse på Jordens klima, miljø og bæredygtighed 
generelt

3 Jeg vil dog opfordre til egen læsning, da det er yderst spæn-
dende i sig selv
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foretage os. 
Finn Arlers fokus i artiklen er ikke at modargu-

mentere for et bæredygtigt fokus i samfundet, men 
derimod at belyse disse modargumenter, der bru-
ges af forskellige udefinerede instanser. Denne 
belysning er vigtig, siger han, for at kunne forstå 
og arbejde sig hen imod en praktisk løsning på de 
miljømæssige problemer, vi står overfor. Han er jo 
også leder for et center, der arbejder med at gøre 
etiske problemstillinger praktisk funktionelle, dvs. at 
de etiske konklusioner man drager i et givent sam-
fund eller vidensmiljø skal kunne anvendes på et 
praktisk niveau ude i befolkningen. 

Han opstiller og belyser 6 argumenter mod et 
bæredygtigt fokus, hvoraf kun nogle af dem er re-
levante i denne artikels hensigt. Desuden afslutter 
han nogle af argumenterne med at komme med en 
(omend noget overfladisk) løsning på argumentets 
problemstilling. Disse løsninger er også spænden-
de at kigge på. Så nu til selve sagens kerne:

Første argument han frembringer lyder således: 
“Fremtidige menneskers vilkår kan ikke forbedres”. 
Med det menes der at hvis vi foretager os drastiske 
ændringer af vores nutid (ved fx for hurtigt at om-
stille til 100 % økologisk landbrug eller udskifte alle 
benzindrevne biler med elbiler), vil det afstedkom-
me en sådan ændring af vores dagligdag, at “de 
fremtidige mennesker vil [...] være nogle helt andre 
end dem, vi bestræber os på at gøre det bedre for”4. 
Denne konklusion er for så vidt rigtig nok, i og med 
at uanset hvad vi gør i dag, vil det altid påvirke hvor-
dan i morgen kommer til at se ud. Denne pointe er 
vigtig at huske på som lærer eller pædagog. 

Hans tredje og fjerde argument er tæt beslæg-
tede med hinanden og drejer sig om den indsats 
enkeltindividet yder. Det er en del af debatten i dag, 

at vi hører om folk, der har foretaget drastiske æn-
dringer af deres hverdag i bæredygtighedens navn. 
Man kan måske med rette kalde dem miljøfanati-
kere. Men det er et fåtal af befolkningen, der gør 
sådan. Det betyder at resten af befolkningen bliver 
stillet overfor nogle pragteksemplarer og skal derfor 
tage stilling til deres egen indsats, som ikke når ek-
semplerne til sokkeholderne. Denne høje standard 
er ikke praktisk funktionel for den almindelige be-
folkning. Derfor lyder modargumentet således: Hvis 
jeg er den eneste, der forsøger, gør det alligevel 
ikke nogen mærkbar forskel, og jeg bliver dårligere 
stillet end dem jeg normalt sammenligner mig med. 
Det er et argument, der har sit hjemmel i den grund-
læggende menneskelige stræben, der bunder i at 
vi gerne vil være lykkelige, samtidig med at vi sam-
menligner os med andre mennesker og deres lyk-
ke. Derfor er vi heller ikke villige til at yde et stort 
offer, når vi bliver opfordret til at yde noget i bære-
dygtighedens navn. Man kan selvfølgelig gendrive 
argumentet ved at stille det scenarie op, at hvis alle 
ydede en kæmpe indsats og var klar til at ofre deres 
hverdag, ville vi hurtigt kunne afhjælpe situationens 
alvor. Men sådan er realiteten ikke, og det minder 
Finn Arler os også om, idet han kommer med en 
mellemposition: hvis vi alle bestræber os på at gøre 
en lille smule mere end dem, vi almindeligvis sam-
menligner os med, vil der opstå en positiv spiral, 
hvor ingen er påkrævet at gøre store ofre. Denne 
pointe er den mest væsentlige at huske på, når vi 
kigger nærmere på de pædagogiske muligheder. 

Koblingen til det antropocæne skal findes i de mu-
lige reaktioner, der opstår på baggrund af en mulig 
vedtagelse af denne tidsalder. For den må jo føre til 
et ret omvæltende ændring i verdens- og menne-
skesyn, idet vi nu pålægger mennesket hele ansva-

ret for jordens helbred og i videre udstrækning sin 
egen arts overlevelse. Der vil opstå en mentalitet i 
verdenssamfundet, som bryder med en typisk dua-
listisk tankegang, der stiller naturen og mennesket 
i modsætning, hvilket følger tidligere mentaliteter 
omkring mennesket på jorden, hvor man fx i oplys-
ningstiden kiggede meget på skellet mellem det na-
turlige i mennesker sat overfor det kulturelle, i ste-
det for en sammensmeltning af de to. Nu, her i den 
postulerede antropocæne tid, kan vi ikke flygte fra 
det ansvar, der påhviler os, idet vores handlinger på 
jorden har ført til så markante ændringer i klimaet 
og naturmiljøerne, at man ligefrem bliver forfærdet. 

Men denne artikels hensigt er ikke at sprede 
pessimisme og nedtrykthed i forhold til mennesket 
placering på kloden og den medfølgende følelse af 
skyld og ansvar. For selvom vi (ment som i hele 
menneskearten, ikke individet) har gjort en masse 
slette ting for kloden, har vi stadig mulighederne for 
at ændre det. Vi er ikke almægtige, men vi er satme 
smarte og fleksible, når det kommer til innovation 
og nytænkning. Derfor har vi stadig mulighed for at 
ændre jordens udsigter. Men hvordan gøres det?

Læreren er første led i en bæredygtig omstilling
Forestil dig skoleelevens hverdag: det bliver væk-
ket af forældrene, spiser morgenmad sammen med 
familien, bliver kørt eller tager selv i skole, leger og 
snakker med venner, møder læreren og har timer 
indtil eftermiddagen, hvor det bliver hentet af mor 
eller far, tager hjem til familiens hus og er der om af-
tenen. Hvis man tager højde for daglige afvigelser, 
vil dette billede på en hverdag ikke få folk til at ryste 
på hovedet. Hvorvidt den er god eller dårlig for bør-
nene, lader jeg være op til læseren at bedømme. 

 4 http://baggrund.com/hvorfor-dog-bekymre-sig-om-fremtidige-gene-
rationer/ i afsnittet “Argument 1: Fremtidige menneskers vilkår kan 
ikke forbedres”
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Det er dog en realitet for de fleste børn, som vi ikke 
kan undsige os. 

Grunden til at det fremhæves er at ovenstående 
billede giver os en forståelse for hvordan børn so-
cialiseres i vor tid. Sociologen Lars Dencik (1941-) 
har opfundet begrebet dobbeltsocialisering5, som 
beskæftiger sig med de to “kredse” barnet indgår i, 
som er den i familien og den uden for familien. Ne-
denstående model viser hvordan barnet i centrum 
agerer med de forskellige agenter i hver kreds. 

Som det fremgår af modellen er barnet i kontakt 
med en masse forskellige agenter, som alle påvir-
ker dens socialisering. I familien er der far og mor, 
som opdrager og strukturerer hverdagen for barnet, 
mens der uden for familien er andre børn og dagin-
stitutionens personale. Den sidste kreds, persona-
let (heriblandt regnes lærerne), er den vi kigger på 
i denne artikel. 

Hver kreds har deres egen rolle at udføre, hvor 
nogle overlapper (fx mht. opdragelse, der både 
ligger i familie-kredsen og hos pædagogen og læ-
reren) og andre er vidt forskellige og afgrænsede. 
Lærerens opgave kan siges at være (og måske al-

tid har været) at øge elevens faglige viden indenfor 
et givent emne. Det kunne siges at være den pri-
mære opgave. Dertil må også følge nogle sekun-
dære opgaver, såsom en almen social opdragelse 
og et overblik over elevtrivsel og vedligeholdelse af 
denne. Disse opgaver kan diskuteres, såvel som 
lærerens primære opgave. Men artiklen antager at 
dette er lærerens primære opgave, og de nævnte 
eksempler mm. akkompagneres af en ny opgave, 
som formuleres således: Læreren skal være første 
led i en bæredygtig omstilling. 

Som det udlægges i første afsnit om den antro-
pocæne tid og de mulige problemstillinger, det rej-
ser, skal den bæredygtige omstilling ske i det små. 
Vi har ikke som individer redskaber eller overskud 
til at gøre de store ofre, men vi kan heller ikke se 
til fra sidelinjen. De store ofringer kunne forestilles 
at ske i hjemmet, hvor moren fx beslutter sig for 
at nu køber vi kun økologisk, eller faren køber en 
elbil. Det kunne også gøres på nationalt plan ved at 
regeringen udsteder love om omstilling på skolerne 
osv. Men vidt betragtet er det et fåtal, der er interes-
serede i at gøre disse ændringer jf. Finn Arlers be-
lysning af modargumenter. Derfor må omstillingen 
finde sted i det små, og mens de enkelte familier 
også skal foretage små ændringer af deres hver-
dag, vil det store ryk ligge i lærerens arbejde med 
og indstilling over for bæredygtighed. Det vil kom-
me til at betyde at læreren ud over at skulle under-
vise fagligt og opdrage socialt, også skal indpode 
sine elever med en bæredygtig mentalitet. Det kan 
umiddelbart lyde manipulerende, at læreren skal 
“indpode” bæredygtigheden i eleverne. Skal elever-
ne ikke selv danne sig en mening om verden? Kan 
læreren overhovedet formå dette? 

Man kan fortsat diskutere hvorvidt man overho-

vedet bør fokusere på bæredygtighed, men som 
sagt i en fodnote tidligere antager jeg det for selv-
indlysende og nødvendigt, at der må foretages æn-
dringer i samfundet for at undgå klimakatastrofer 
og sikre overlevelse af mennesket samt alle andre 
dyrearter. Det hele ligger i hvordan det bliver gjort. 

Og det er her, Rousseau kommer  på banen!

Rousseau og hans bæredygtige potentiale
“Alt er godt, som det udgår fra skaberens hæn-

der; i menneskets hænder udarter alt”6. Af denne 
første sætning i Rousseaus hovedværk, Émile, kan 
man destillere essensen af hans tanker omkring 
menneskets todelte væsen. På den ene side har 
vi naturen, på den anden kulturen og samfundet. I 
mennesket mødes de to og bliver stillet op overfor 
hinanden som et modsætningspar. Naturen er i sig 
selv godartet og vil det gode for alt, mens kulturen 
fordærver og korrumperer hvad naturen forsøger at 
skabe. Det er et noget negativt menneskesyn, idet 
Rousseau samtidig fortæller at det voksne menne-
ske er styret af det kulturelle frem for det naturlige. 
Men det skal forstås i en pædagogisk utopisk sam-
menhæng. Rousseau opstiller en utopi omkring 
børneopdragelse i den forstand at han i bogen op-
digter et barn ved navn Émile, som bor på landet 
sammen med sin opdrager. Herude er de langt væk 
fra kulturen, som symboliseres ved byen og men-
neskene, der bor der, og derfor kan opdrageren ar-
bejde med Émiles opvækst på en naturlig måde. 
Og heri ligger endnu et menneskesyn, som var op-
sigtsvækkende på Rousseaus tid: barndommen er 
en særskilt periode af menneskelivet, som har sine 
egne egenskaber og formål, i forhold til den voksne. 
Rousseau tog så at sige første spadestik til begre-

 5 S. 535 i “Klassisk og moderne pædagogisk teori” af Peter Øster-
gaard Andersen, Tomas Ellegaard og Lars Jakob Muschinsky

6 S. 7 i Émile eller om opdragelse af J.J. Rousseau
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bet barndommen, som vi kender det i dag, hvor vi 
sætter barnet i centrum i enhver form for pædago-
gisk øjemed fremfor at fokusere på at barnet skal 
blive voksen så hurtigt som muligt. 

Denne adskillelse er vigtig af flere grunde: først 
og fremmest at barnet lærer bedst, hvis det bliver 
behandlet som barn i stedet for som en lille vok-
sen. Dernæst vil et fokus på menneskets periode 
som barn bedre danne et helt menneske, end hvis 
man fokuserede på nytteværdien for samfundets 
mekanismer hos hvert individ. Til sidst ligger den 
grundlæggende forståelse for at menneskelivet i så 
vid udstrækning som muligt skal være lykkeligt og 
fyldt med glæde, hvilket netop kan ses og mærkes 
tydeligt i barndommen. 

Rousseaus påstand om at naturen vil os det 
gode, ses også i følgende citat: “Lad os opstille som 
en urokkelig grundsætning, at de første impulser fra 
naturen altid sigter noget godt, og at der ikke er no-
gen medfødt fordærvelse i det menneskelige hjer-
te”7. Her kommer en renhed til syne i barnet, i og 
med at der ikke er nogen medfødt fordærvelse, dvs. 
fordærvelsen kommer først senere. Barnets tilgang 
til verden er givet af naturen og bærer derfor også 
præg af naturens væsen, der er god og nysgerrig. 
Her sættes barn og voksen overfor hinanden, idet 
den voksne er fordærvet af samfundet og det kul-
turelle, og derfor i videre konsekvens vil fordærve 
barnet før eller siden. 

Men hvad har det med bæredygtighed at gøre? 
Rousseau formulerede ikke en pædagogik, der 
skulle værne om naturen i form af miljø eller klima, 
men derimod skærme barnet fra det kulturelle og 
vedligeholde det menneske, der er givet af naturen. 
Men han kan bruges i sit syn på barnet og dets na-
tur. Hvis vi tror på denne medfødte godhed, som er 
til stede hos alle børn, og at den fordærves af den 

voksne civiliserede verden, kan vi arbejde praktisk 
hen imod en løsning. 

Den voksne verdens tilgang til klimaproblemerne 
er præget af frygt og skræmmescenarier, uoversku-
elige konsekvenser og spredte holdninger til mangt 
og meget. Selv som voksen er det svært at finde 
hoved og hale i hvad det rigtige er at gøre. Vi bliver 
konstant konfronteret med kampen for bæredygtig-
hed (denne artikel er jo også i den kategori), og vi 
tvinges til at tage stilling enten i form af en reaktion 
eller mangel på samme. Vores forståelse for vores 
liv er kompliceret og kompliceres kun yderligere af 
hele spørgsmålet om bæredygtighed. Denne for-
ståelse er dog ikke til stede hos barnet. Det opfat-
ter ikke livet som værende kompliceret på samme 
måde som vi gør. Derfor vil det være at fordærve 
barnet, hvis vi forsøger at videregive kompleksite-
ten ved at formane dem om deres ansvar og male 
med brede pensler den uhyggelige fremtid de kom-
mer til at leve i. Det vil givetvis nok informere barnet 
om situationens alvor, men barnet har absolut ingen 
redskaber til at kunne bruge disse informationer til 
noget. Det vil blot blive lagret i barnets hjerne og 
forståelsen af verden som et dårligt og skrantende 
sted, og så vil der opstå pessimisme og negativitet, 
hvilket vi i forvejen har nok af. Derfor skal barnets 
møde med naturen og miljøproblemerne ikke have 
karakter af kompleksitet og uoverskuelighed, men 
derimod en anden mere jordnær karakter. Sagt 
med andre ord: hvis vi forsøger at værne om det 
gode i barnet, vil barnets nysgerrighed også åbne 
sig naturligt for miljøproblemerne. Og der har vi 
også gavn af at inddrage en anden del af Rous-
seaus pædagogiske tankegang. 

Han opererer med tre overordnede opdragel-
ses-begreber hos barnet: naturen, tingene og men-
nesket. Naturens opdragelse består af det gode, 

der gives barnet ved dets fødsel, og den har men-
nesket ikke magt over. Menneskets opdragelse be-
står af at oplære barnet til at gebærde sig i samfun-
det og med de pågældende kulturer/normer, der er 
til stede. Det er forsåvidt allerede gennemgået. Den 
sidste form for opdragelse er den, der gives af tin-
gene. Den består af de erfaringer, som barnet gør 
sig. Disse tre former for opdragelse er komplemen-
tære, hvilket betyder at den bedste opdragelse er 
den, der forener de tre former og får dem til at arbej-
de sammen: “Den discipel i hvis indre de forskellige 
lærdomme smelter sammen og arbejder i samme 
retning, han alene går frem imod sin bestemmelse 
og lever konsekvent. Han alene er vel opdraget”7. 
Der er stadig en vægtning af formerne, således at 
de ikke alle skal være til stede på samme niveau, 
som nævnt ovenfor. Naturens opdragelse skal 
vægte størst, altså godheden og nysgerrigheden 
må ikke fjernes til fordel for den menneskelige eller 
tingenes opdragelse. Dernæst har tingene næst-
mest betydning for barnets opdragelse i form af de 
erfaringer, det gør sig med brug af og i mødet med 
tingene. Til sidst er menneskets opdragelse, som 
også skal være til stede, men så lidt som muligt. 

Den måde vi kan bruge naturens opdragelse på 
er allerede gennemgået ovenover, og til dels også 
menneskets. Så mangler vi bare tingenes. Og det 
kan komme til at ske ved at læreren ikke fortæl-
ler eleverne om miljøproblemerne, men faciliterer 
nogle situationer, hvor børnene selv kan danne sig 
nogle erfaringer angående dette. Børnenes erken-
delse skal altså ske gennem erfaringerne fremfor at 
læreren står og fortæller dem om problemerne. Dét 
er opdragerens rolle; at facilitere og vejlede barnet i 
dets nysgerrighed, når den opstår.

6 http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/10000/1/Rousseaus.pdf 
sidetal 15, nederste afsnit

6 http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/10000/1/Rousseaus.pdf 
sidetal 17, nederste afsnit
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Vi har som lærere et ansvar overfor vores elever, 
og det er at udskyde den fordærvelse, der kommer 
fra samfundet, så længe, at der kan nå at blive dan-
net et menneske inden. Det er noget nært umuligt, 
da samfundet selv presser sig på, og det er Rous-
seau også bevidst om, hvorfor han har valgt at op-
drage Émile ude på landet. Men hvis vi leger med 
tanken og ikke afviser den med det samme, kan 
vi måske finde frem til en praktisk løsning på hele 
spørgsmålet om bæredygtighed. For vi har også 
som mennesker et ansvar overfor jorden og hinan-
den, som skal varetages gennem en udvikling af en 
bæredygtig mentalitet.
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Inspiration til Rousseau
- Jean-Jacques Rousseau levede under 
Oplysningstiden, som startede ca. 1690 
og varede til omkring 1780-90. Tiden var 
præget af frihedstanker og diskussioner 
om rettigheder og menneskesyn.
- Rousseau har udover at formulere en 
pædagogik, der har inspireret mange se-
nere filosoffer og tankegange, også skre-
vet en bog ved navn ”Samfundspagten”, 
som beskæftiger sig med spørgsmålet 
om hvordan et samfund dannes og hvor-
dan menneskerne deri interagerer.

Inspiration til antropocæntiden
- Begrebet blev opfundet af Paul Crutzen, som 
er atmosfæreforsker og nobelprismodtager i 
kemi, i år 2000, og på en international geolo-
gisk konference, der fandt sted i Cape Town 
slut august, blev der stemt for med 30 mod 3 
for formelt set at fastsætte antropocæn tiden.
- På hjemmesiden baggrund.com kører en ar-
tikelserie, der tager et bred fokus på det antro-
pocæne og de konsekvenser, der følger. Der 
er flere spændende artikler, der giver læseren 
indblik i hvad det handler om 


