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Ressource/råstoffer/affalds´ forløb 0-2 kl. 
 

Eleverne skal undersøge, hvorfor affald ikke er godt for naturen: 
 Hvorfor må affald ikke smides i naturen? 

 Kan affald deles op og puttes i forskellige spande? 

 Hvad sker der med æbleskrog, hvis de smides i naturen? 

 Hvad bliver æbleskrog til? 

 Hvad bliver et stykke plastik til? 
 
Forslag til forløb:  
Fokus må være på affalds skadelige virkninger for dyrene i naturen.  
Hvad der kan ske med de små dyr, når de kommer i kontakt med affald.  
Her kan der med fordel snakkes om forskellige typer affald, hvad de består af, og 
hvordan de kan skade dyrene og miljøet.  
Det vil også blive nødvendigt, at skelne mellem madaffald og andet affald, samt 
nedbrydningen af f.eks. frugtaffald.  
Der kan laves små forsøg med nedbrydning af forskellige affaldstyper som 
æbleskrog, papir, plastik glas osv. 
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Eleverne skal undersøge om affald kan bruges til noget: 

 Er der noget affald som man kan bruge igen? 

 Kan madaffald bruges? 

 Kan plastik bruges? 

 Kan metaldåser bruges? 

 Hvorfor skal affald sorteres i forskellige ”bunker”? 
 
Forslag til forløb:  
I forlængelse af første forløb, kan ”madaffald” forsøget evt. udvides til decideret 
komposteringsforsøg.  
Affaldssortering vil også give mening i forståelsen af, at ting som plastik, glas og 
metal ikke kan kompostere.  
Her er så ”samme tings-forståelsen” (at de samme ting hører sammen) vigtig i 
forhold til, at sorterer affaldet i bunker med f.eks. plastik, metal osv. 
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Ressource/råstoffer/affalds´ forløb 3-4 kl. 
 

Eleverne skal undersøge, hvad råstoffer er, og hvilken betydning de har: 
 Hvad betyder et rå stof? 

 Hvilke råstoffer kender I? 

 Hvor kan man finde råstoffer? 

 Hvad laver man papir af? 

 Er papir et råstof, og kan det genbruges? 

 Kan I genbruge papir, og hvordan gør man det? 
 
Forslag til forløb:  
Udgangspunktet kan måske være de forskellige ”bunker” affald som eleverne før har 
arbejdet med.  
Plastik, metal dåser, papir og glas, er alle produkter lavet af råstoffer, og som sådan 
et sted at starte.  
Et kreativt forløb tværfagligt med billedkunst og andre kreative fag, kunne sætte 
fokus på genbrug af f.eks. tomme emballager til affaldskunst, skralderobotter og 
lign.  
Et forløb med at lave genbrugspapir er også oplagt evt. som afslutning på et 
temaforløb, afsluttende med en udstilling på institutionen. 
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Eleverne skal undersøge, om det er bedre at genbruge: 

 Hvilke ting kan genbruges? 

 Hvordan kommer tingene til genbrug? 

 Hvorfor er det billigere at genbruge f.eks. papir? Plastik? Metal? glas? 

 Hvad kan man genbruge madrester til? 
 
Forslag til forløb:  
Se evt. forrige forløb. 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

5 
 

 
Ressource/råstoffer/affalds´ forløb 5-6 kl. 
 
 

Eleverne skal undersøge kulstoffets kredsløb: 
 Hvad er kulstof?  

 Hvilke eksempler på ting med kulstof I kender? 

 Hvor findes kulstof?  

 Hvilken egenskab har kulstof? 

 Hvad er et kulstofkredsløb? 
 
Forslag til forløb:  
Her kan evt. laves forsøg med afbrænding af forskellige materialer som sukker, 
plastik, gummi, vingummi, uld, træ, blade, papir/pap, olie osv.  
Der kan også forsøges at afbrænde materialer som ikke kan brænde; metal, sten 
osv. Fokus skal være, at ting der kan brænde/sættes ild til er fremstillet af, eller 
består af kulstof.  
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Eleverne skal undersøge metallers betydning som råstof: 

 Hvad er metaller? 

 Hvor kommer metaller fra? 

 Hvad bruger vi metaller til? 

 Hvorfor er nogle metaller sjældne/dyre? 
 
Forslag til forløb:  
Der kan evt. arbejdes tværfagligt med HDS om forskellige metallers egenskaber og 
bearbejdning, og med N/T om udvinding af metaller.  
Et smykkeforløb var også en mulighed.  
Som et evt. mere handlingsorienteret indslag, kan man sætte eleverne til at hugge i 
sten, således de får en fornemmelse for fortidens minedrift. Det kræver store sten 
og stenhuggerværktøj, samt handsker og beskyttelsesbriller. 
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Eleverne skal undersøge stoffers nedbrydning, og hvilken betydning 
nedbrydning har for omgivelserne: 

 Hvad betyder det, at noget nedbrydes? 

 Er afbrænding en slags nedbrydning? 

 Hvad sker der med ting der nedbrydes? 

 Hvad sker der i processen, når noget nedbrydes? 

 Hvad sker der med de ”dele”, som er blevet nedbrudt? 

 Hvad kan der ske med de ting, som ikke bliver nedbrudt? 
 
Forslag til forløb:  
Tag evt. eleverne med til et biogasanlæg og/eller et forbrændingsanlæg, hvis det er 
muligt.  
Lav et komposteringsforløb på skolen og tag et kig tilbage på kulstofforløbet med 
afbrænding af diverse stoffer, for at sætter perspektiv på forløbet.  
Som supplement og til inspiration kan man se på materialet nedenfor. 
 

 
 
Se evt. følgende links: 
http://kompostbudene.dk/onewebmedia/Komposteringsguide_til_skoler_og_b%C3
%B8rnehaver.pdf 
http://www.okolariet.dk/media/92977/Vind-med-klimaet-PRINT_niveau-1_hele-
haeftet.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=7eivTQkBYvo 
http://www.okolariet.dk/media/279991/Tidslinje-pdf.pdf 
 
 
 
 

 
 

http://kompostbudene.dk/onewebmedia/Komposteringsguide_til_skoler_og_b%C3%B8rnehaver.pdf
http://kompostbudene.dk/onewebmedia/Komposteringsguide_til_skoler_og_b%C3%B8rnehaver.pdf
http://www.okolariet.dk/media/92977/Vind-med-klimaet-PRINT_niveau-1_hele-haeftet.pdf
http://www.okolariet.dk/media/92977/Vind-med-klimaet-PRINT_niveau-1_hele-haeftet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7eivTQkBYvo
http://www.okolariet.dk/media/279991/Tidslinje-pdf.pdf
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Ressource/råstoffer/affalds´ forløb 7-9 kl. 
 
 

Eleverne skal undersøge, hvorvidt en produktion kan gøres bæredygtig i 
forhold til råstoffer og genbrug: 

 Hvornår er en produktion bæredygtig? 

 Hvorfor skal vi spare på jordens ressourcer? 

 Hvad er et CO2 -kredsløb? 

 Hvad er fotosyntese? 
 

 
 

Eleverne skal undersøge nye teknologier, der kan understøtte 
bæredygtighed: 

 Hvilke teknologiske fremskridt og teknologier kan være med til at fremme 
bæredygtighed og økologisk balance? 

 

 
 

Eleverne skal undersøge, det menneskelige CO2 aftryk, og hvad man kan 
gøre, for at få det så tæt på 0 som muligt: 

 Hvordan beregner man CO2-bidrag? 

 Hvad forstår man ved bæredygtig produktion og forbrug? 
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Se evt. følgende links: 
http://www.okolariet.dk/media/92974/Vind-med-klimaet-PRINT_hele-haeftet.pdf 
https://www.klimatilpasning.dk/ 
https://www.groen.kk.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/
Files/Miljoeteamet/Links%20til%20undervisning%20om%20bioaffald.ashx 
https://www.toyota.dk/world-of-toyota/feel/environment/environmental-
challenge-2050.json?dclid=COy_wtOLo-QCFVYSGAodkfsJRw 
https://mediehuset-kbh.dk/groen-omstilling-hvor-svaert-kan-det-vaere/ 
 

http://www.okolariet.dk/media/92974/Vind-med-klimaet-PRINT_hele-haeftet.pdf
https://www.klimatilpasning.dk/
https://www.groen.kk.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Miljoeteamet/Links%20til%20undervisning%20om%20bioaffald.ashx
https://www.groen.kk.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Miljoeteamet/Links%20til%20undervisning%20om%20bioaffald.ashx
https://www.toyota.dk/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json?dclid=COy_wtOLo-QCFVYSGAodkfsJRw
https://www.toyota.dk/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json?dclid=COy_wtOLo-QCFVYSGAodkfsJRw
https://mediehuset-kbh.dk/groen-omstilling-hvor-svaert-kan-det-vaere/

