Projektopgaven

Indhold
Ideer til projektopgaven i 9. klasse		2
Grønt Flag Grøn Skole og bæredygtig udvikling		5
Vand		7
Bæredygtigt forbrug		9
Hverdagens kemi		12
Klimaforandringer		14
Økologisk produktion		16
Friluftsliv		18
Affald		21
Natur		24
Transport		27
Energi		29

© Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole.
groentflag.dk
Forfatter: Ulla Sverrild
Redaktør: Karen Præstegaard Hendriksen
Printet i Danmark 2015, 1. udgave, 1. oplag

Denne publikation er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Ideer til projektopgaven i 9. klasse
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Med dette inspirationshæfte får I ideer
til at bringe naturfagene i spil i forhold
til den obligatoriske projektopgave i 9.
klasse.

bringe valgfagene i spil er her ideer til
at inddrage madkunskab, billedkunst,
drama, filmkundskab, medier, musik og
håndværk og design.

Hæftet giver også mulighed for
samarbejde mellem naturfagene,
dansk, samfundsfag og idræt. Valgfag,
der ikke indgår i prøverækken, og som
eleven undervises i på 9. klassetrin, skal
indgå i elevens projektopgave. For at

Hvorfor er det en god ide at arbejde med
bæredygtig udvikling som overordnet emne
med delemner som klima, miljø og friluftsliv i
forbindelse med den obligatoriske projektopgave
i 9. klasse?

Fordi eleverne får mulighed for:
•	at arbejde med mange af de spørgsmål, de stiller sig i hverdagen. Hvad skal jeg spise for ikke
at ødelægge min krop og miljøet? Hvordan kan
man producere fødevarer, så der tages hensyn
til sundhed, dyrevelfærd og natur? Hvad kan jeg
gøre for, at vi også har rent drikkevand om 20 år?
•	at fordybe sig, undersøge muligheder og komme
med forslag til handling ud fra deres egen undren
og verden.
•	at bruge deres nærmiljø til diverse undersøgelser.
•	at få indsigt, erkendelse og forståelse, der er en
forudsætning for, at eleverne er aktive i læreprocessen. Projektarbejdsformen lægger netop
op til, at eleverne er aktive i læreprocessen. Arbejdet tager udgangspunkt i elevernes nysgerrighed.
•	at gøre en forskel gennem udarbejdelse af konkret materiale, der informerer, påvirker og opfordrer til handling.
• at tage del i den demokratiske proces.
Gode forudsætninger:
Grønt Flag Grøn Skole indeholder ti temaer: Vand,
energi, affald, natur, økologisk produktion, klimaforandringer, hverdagens kemi, transport, bæredygtigt forbrug og friluftsliv, som mange elever har
arbejdet med fra børnehaveklasse til 9. klasse. Ved
at have arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole eller
Grønt Flag Klasse har eleverne gode forudsætninger for at vælge delemne. Dette giver også eleverne
mulighed for at fordybe sig i det valgte delemne.
De har med andre ord en god baggrundsviden, så
de kan komme et spadestik dybere i deres undren,
undersøgelser og handling.

Fagligheden, faglighedsforståelsen og
muligheden for at handle:
•	Projektopgaven er en tværfaglig opgave, der
tager afsæt i fagenes mål. Spørgsmål inden for
bæredygtighed og miljø er også alle tværfaglige. Der lægges derfor op til at inddrage
fagligheder inden for flere fag og deres kompetence-, færdigheds- og vidensmål.
•	Et umiddelbart oplagt samarbejde er mellem
naturfagene, samfundsfag, idræt og dansk. Tænk
bare på affald/genbrug, stofkredsløb, sundhed og
livskvalitet, arbejdsmiljø på skolen, genteknologi,
energi, ressourcer og fordeling samt friluftsliv.
•	Alle fagene har krav om, at eleverne tilegner
sig viden og færdigheder, der gør dem i stand
til selvstændigt at strukturere arbejdet med et
emne, så de kan forstå det faglige indhold, tage
kritisk stilling til emnet i en bredere sammenhæng og overveje handlinger, som kan føre til
den ønskede forandring.
Hvordan kommer jeg i gang?
I dette hæfte er der inspiration til arbejdet med
projektopgaven inden for det overordnede emne
bæredygtig udvikling og miljø. Der er eksempler på
delemner, problemstillinger, spørgsmål til delemner, kontakter ud af skolen, ideer til undersøgelser og
endelig ideer til slutprodukter. Alle eksempler på
delemner knytter an til de ti temaer for Grøn Flag
Grøn Skole. Disse ti temaer danner udgangspunkt
for, at lærere og elever sammen danner deres eget
grundlag for at gøre bæredygtig udvikling til omdrejningspunkt for arbejdet med den obligatoriske
projektopgave.
Rigtig god fornøjelse!
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Grønt Flag Grøn Skole og bæredygtig udvikling
Grønt Flag Grøn Skole
er Friluftsrådets miljøundervisningsprogram for bæredygtig
udvikling, som her tilbyder ideer
til projektopgaven i 9. klasse.
Det overordnede emne kan være
bæredygtig udvikling og miljø.
Når lærere og elever sammen skal finde et
overordnet emne for projektopgaven, er det
de færreste elever, der umiddelbart vil foreslå:
Bæredygtig udvikling, bæredygtigt forbrug, klimaforandringer eller for den sags skyld hverdagens kemi.
Eleverne vil oftere tage udgangspunkt i nogle
meget mere nære spørgsmål i forhold til dem
selv, til deres nærmiljø, til deres ønsker om et
godt liv og til deres hverdag.
Her er en række ideer, der kan inspirere eleverne
til at vælge et delemne indenfor det overordnede
emne bæredygtig udvikling og miljø.
•	Film, det kan være spillefilm, faktafilm eller TVprogrammer
• Events
• Teaterstykker
• Musik, lyrik og rapperes budskab
• Udstillinger
•	Besøg på Kattegat Centeret i Grenå, Økolariet
i Vejle, Experimentarium i København, Dansk
Arkitektur Center i København, Utzon Center i
Aalborg eller andre lokale lignende steder
•	Besøg et økologisk drevet landbrug og et konventionelt drevet landbrug
•	Tag kontakt til NGO’er, der arbejder for bæredygtig udvikling, og få dem ud til et arrangement eller besøg dem
•	Virksomhedsbesøg på spildevandsanlæg,
kloakværk, vandværk etc.
•	Få besøg af eller besøg en eller flere kommunalpolitikere/folketingspolitikere

• Besøg det lokale naturcenter
•	Besøg hos skoler der tidligere har arbejdet med
Grønt Flag Grøn Skole
De ti temaer nedenfor er alle temaer, som lærerteamet omkring den obligatoriske projektopgave
kan bruge som udgangspunkt for og inspiration
til elevernes valg af delemne.
De ti temaer/mulige delemner:
Vand
Bæredygtigt forbrug
Hverdagens kemi
Klimaforandringer
Økologisk produktion
Friluftsliv
Affald
Natur
Transport
Energi
Disse temaer er fra Grønt Flag Grøn Skole. De
kunne sagtens være ti delemner for en, to eller
tre 9. klasser, men kunne også hver for sig være
en klasses eller klassernes overordnede emne for
projektopgaven.
Der vil i disse ti temaer være rig mulighed for,
at alle elever får udfordringer, der øger deres
nysgerrighed, deres lyst til at vide mere, til at
stille spørgsmål, til at fordybe sig og til at handle
i forhold til at ændre verden.
Såvel spørgsmål til delemner, forslag til undersøgelser som forslag til slutprodukt skal ikke opfattes som værende udtømmende for emnet. De
vil forhåbentlig virke som inspiration til at stille
yderligere spørgsmål, at indkredse og formulere
en problemstilling, vælge arbejds- og udtryksformer, foretage andre undersøgelser og vælge
indhold, metoder, kilder og materialer.
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Vand

Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på en problemstilling:
Hvordan kan vi fortsat få adgang til rent vand, så
vi har tilstrækkelige mængder til madlavning, husholdning, drikkevand og industriproduktion samtidig med, vi passer bedst muligt på vores vandressourcer?
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde mellem biologi, samfundsfag, geografi og dansk samt valgfagene medier eller filmkundskab.
Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvad bruger vi vand til?
• Hvor kommer vandet fra?
• Hvor meget vand bruger vi pr. indbygger i snit pr.
år i Danmark?
• Hvor meget bruger andre udvalgte lande pr. indbygger pr. år?
• Hvem betaler for det vand, man bruger i hjemmet?
• Hvor meget koster 1 liter vand?
• Hvilke midler bruger du, der forurener vandet?
• Hvad kan du gøre for ikke at forurene vandet?
• Hvad bruger du selv i snit pr. år?
• Hvad gør du selv for at spare på vandet?
• Hvad gør din familie for at spare på vandet?
• Hvad bruger du og din familie mest vand på i løbet af en uge?
• Hvor mange liter vand bruger jeres vaskemaskine
pr. vask, jeres opvaskemaskine pr. vask, et brusebad, et havebadebassin, en bilvask osv.?
• Hvad påvirker mit vandforbrug?
• Hvad er en vandambassadør, og har din/jeres
kommune sådan en?

• Hvis du ønsker at ændre dit vandforbrug, hvad
kan du gøre?
• Hvorfor vil du og din familie selv spare på vandet?
• Hvilke produkter kræver meget vand, når de
fremstilles?
• Hvad kan man gøre for at nedsætte forbruget af
vand i produktionen?
• Hvilke udfordringer med vand har landbruget i
forhold til deres produktion?
• Hvad gør landbruget for at mindske forbruget af
vand, og hvad gør de for at mindske forureningen
af grundvandet?
• Hvilke udfordringer har industrien? Hvilke udfordringer er der, og hvilke industrier har større
udfordringer end andre?
• Hvad gør industrien for at mindske forbruget af
vand, og hvad gør de for at mindske forureningen?
• Hvilke love synes du, vi skulle have i fremtiden?
Hvad skal lovene indeholde for at sikre, at vi også
har rent vand om 10, 20 og 50 år?
• Hvad gør og hvad kan den kommune du bor i gøre
for at spare på vandet?
• Hvilke regler har den kommune, du bor i?
• Hvem bestemmer Danmarks politik på vandområdet?
• Hvilken politik har Danmark i forhold til at passe
på vandressourcerne, så vi også kan få rent vand
i fremtiden?
• Hvad gør man i Danmark for at passe på vores
vandressourcer?
• Hvilke love og retningslinjer findes der i Danmark,
som vi som borgere skal rette os efter?
• Hvilken vandpolitik og vandbeskyttelsespolitik
har EU?
• Hvordan beskytter vi havene/vandet mellem os
selv og vores nabolande?
• Hvorfor er der så stor forskel på forbruget i forskellige lande?
• Hvorfor er det for nogle lande svært at få adgang
til rent vand?
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Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne på spørgsmålene ovenfor:
•	
Udarbejd et spørgeskema, der fortæller om
privatforbruget hos forskellige personer. Hvor
meget vand forbruges, og hvad bliver det brugt
til?
•	Udarbejd spørgsmål, og gennemfør et interview af udvalgte personer, der bygger på, hvad
spørgeskemaet viser om deres forskellige privatforbrug af vand?
•	Undersøg på nettet eller i bøger, hvilke oplysninger man har om folks forbrug af vand i Danmark, og sammenlign med få udvalgte lande i
resten af verden.
•	Kontakt en eller flere organisationer og offentlige
institutioner, der arbejder med en bevidst politik
om vandforbrug ud fra et bæredygtigt perspektiv. Inden du kontakter dem, sæt dig ind i deres
tanker, ideer og politik. Udarbejd et interview
med afsæt i, hvad du selv har gjort dig af overvejelser i forhold til deres tanker, ideer og politik.
•	Kontakt såvel et økologisk landbrug som et konventionelt landbrug for at undersøge, hvilke
overvejelser, de har gjort sig i forhold til brugen
af gødning og vandforurening.
•	Undersøg på nettet og/eller gennem en NGO,
hvorfor nogle lande kæmper med rene drikkevandsressourcer. Hvad gør det pågældende land
for at sikre deres borgere rent vand om 10, 20 år
og 50 år.
•	
Hvorfor er der ofte en forskellig opfattelse
af, hvad landmanden, fabrikanten og den
miljøbevidste borger mener, der skal gøres for
at værne om fremtidens adgang til rent drikkevand?

8

Ideer til slutprodukt:
•	Lav en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og finde
dine/jeres fx 10 gode råd til at udvikle et vandforbrug, der sikrer at vi også har vandressourcer de
næste 10, 20 og 50 år.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen
teknisk viden overhovedet. At få sin blog hostet
der betyder, at man kun skal tænke på, hvad
man kunne tænke sig at skrive om.
•	Udarbejd en pjece med de ti vigtigste råd i
forbindelse med et bæredygtigt vandforbrug.
Pjecen kan omdeles til klassekammeraters hjem.
•	Udarbejd et dilemmaspil, hvor der er mulighed
for at vælge forskellige løsninger i forhold til et
bæredygtigt vandforbrug, og hvor der lægges op
til diskussion. Det kunne være for hele klassen.
•	Forestil dig, at du er ansat i kommunen og skal
have borgerne i kommunen til at bruge mindre
vand. Du har den lokale avis til at påvirke borgerne til et mindre forbrug.
•	Udarbejd en rapport, der beskriver kunstgødnings og naturgødnings indvirkning på grundvandet og kom i rapporten med forslag til fremtidens
dyrkningsmetoder og dilemmaer.
•	Vis ved hjælp af et eller flere forsøg med en tilhørende rapport, hvordan grundvandet påvirkes
af landbrugets dyrkningsmetoder.
•	Illustrer ved hjælp af grafer, diagrammer, digitale
fotos mv. dine/jeres data, konklusioner og sammenhænge, som I er nået frem til gennem jeres
undersøgelser.
•	Lav en kort humoristisk/sjov video, der har som
mål at få en 14-årig til at spare på vandet.

Bæredygtigt
forbrug
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på en problemstilling:
(Hvordan) kan vi forbruge, så det ikke påvirker vores
natur og miljø negativt?
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde mellem biologi, samfundsfag, geografi og dansk samt valgfagene billedkunst,
medier, filmkundskab, musik, madkundskab eller
håndværk og design.
Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvad er forbrug?
• Hvad forbruger du selv?
• Hvornår er der tale om et bæredygtigt forbrug?
• Hvilken type forbruger er du?
• Hvem forbruger hvad og hvor meget?
• Hvorfor forbruger du, som du gør?

• Hvad påvirker dit forbrug?
• Hvad vil det sige at forbruge bæredygtigt?
• Hvis du ønsker at ændre dit forbrug, hvad kan
du så gøre?
• Hvis du ønsker at ændre mange menneskers forbrug, hvad kan du så gøre?
• Hvorfor er forbruget steget og/eller faldet i
forhold til for fem år siden?
• Hvem bestemmer dit forbrug, og hvem bestemmer andres forbrug?
• Hvori består forskellen i forbrug hos forskellige
mennesker?
• Hvorfor forbruger forskellige mennesker forskelligt?
• Er det dyrt at satse på et bæredygtigt forbrug, og
hvem skal betale?
• Hvilken politik har din kommune i forhold til
bæredygtig udvikling/bæredygtigt forbrug?
• Hvilke offentlige institutioner i din kommune har
konkrete tiltag i forhold til bæredygtig udvikling
i deres forbrug?
• Hvad gør de institutioner for at få et bæredygtigt
forbrug?
• Hvilke forskelle er der lande imellem og hvorfor?
• Hvilke forbrugsvarer påvirker naturen og miljøet
negativt?
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• Hvilke politiske partier har bæredygtigt forbrug
og bæredygtig udvikling på deres partiprogram?
• Hvad vil de politiske partier, der har en politik for
bæredygtig udvikling gøre for at få den gennemført?
• Hvilke organisationer arbejder for bæredygtig
udvikling/bæredygtigt forbrug, og hvad gør de
for at påvirke andre til det samme?
• Hvordan påvirker forbruget naturen og miljøet
negativt?
• Hvorfor er det ikke rimeligt, at forbrug påvirker
naturen og miljøet i en negativ retning? Kan det
overhovedet undgås og hvordan?
• Hvad kan du selv gøre for at påvirke dit eget
og andres forbrug i en positiv retning, så det er
bæredygtigt?
• Hvordan kan du påvirke dine jævnaldrende kammerater?
• Hvordan kan man sikre, at fremtidens forbrugere
vælger at forbruge med hensyntagen til natur og
miljø?
• Hvordan kan man påvirke de politiske beslutnings
tagere til at tænke i bæredygtig udvikling?
Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne på spørgsmålene ovenfor:
•	Udarbejd et spørgeskema til besvarelse af personer, som formodes at have et forskelligt forbrug.
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•	Udarbejd spørgsmål, og gennemfør et interview
med et udvalgt antal personer, der formodes at
have et forskelligt forbrug.
•	Undersøg på nettet eller i bøger, hvilke oplysninger man har om folks forbrug i Danmark, og
sammenlign med samme oplysninger fra få udvalgte lande verden over.
•	Kontakt en eller flere organisationer – NGO’er,
der arbejder med bæredygtig udvikling/forbrug
som deres hovedindsats? Inden du kontakter
dem, sæt dig ind i deres arbejde og ideer. Udarbejd et interview med henblik på, hvad du selv
har af ideer til deres arbejde med bæredygtigt
forbrug.
•	Kontakt en privat virksomhed i nærheden af skolen og/eller en kommunal institution, og undersøg ved hjælp af et interview, om de har en politik i forhold til forbrug og bæredygtig udvikling,
der kan være med til at besvare de opstillede
spørgsmål. Orienter dig grundigt på hjemmesider, inden du tager på besøg, så får du mere
ud af besøget.
•	Udarbejd spørgsmål, og gennemfør et interview
med en politiker, hvis parti går ind for et bæredygtigt forbrug. Gør eventuelt det samme med
en fra et parti, hvor de ikke har formuleret en
politik i forhold til bæredygtig udvikling.
•	Tag til det lokale indkøbscenter (husk tilladelse),
hvor du/I taler med et antal personer om, hvorvidt de synes, at deres eget forbrug er bære-

dygtigt. Tag billeder af dem, og lav en kort tekst
om deres holdning til vigtigheden af bæredygtig
udvikling.
•	Kontakt fx to større supermarkedskæder, og
få en aftale med en af deres kommunikations
medarbejdere om at interviewe om kædens
politik i forhold til, hvordan de understøtter et
bæredygtigt forbrug.
•	Kontakt to mindre handlende, som ikke er en del
af en større kæde, og interview dem om deres
politik i forhold til bæredygtigt forbrug.
•	Følg din egen families forbrug og et par kammeraters over tre dage. Hvad forbruges der og
hvorfor?
Ideer til slutprodukt:
•	Lav en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og finde
dine ti gode råd til at udvikle et bæredygtigt
forbrug. Du kan eventuelt spørge skolens leder
om du/I må lægge de ti gode råd på skolens
hjemmeside.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen teknisk viden overhovedet. At få sin blog
hostet der, betyder at man kun skal tænke på,
hvad man kunne tænke sig at skrive om.
• Lav et eller flere interviews med forskellige mennesker om deres holdning til forbrug og bæredygtighed.
•	Udarbejd forslag til, hvad du vil gøre for at på-

virke menneskers forbrug i fremtiden. Det kan
være en kampagne på nettet for at melde sig
ind i et politisk parti eller i en miljøorganisation.
•	Udarbejd en pjece med de ti vigtigste råd i
forbindelse med et bæredygtigt forbrug. Pjecen
kan fx omdeles til dine kammeraters hjem.
•	Fremstil et bæredygtigt måltid, og begrund
valget af produkter. Fremstil samtidig et ikke
bæredygtigt måltid, og sammenlign.
•	Opstil et budget for et bæredygtigt måltid kontra et ikke bæredygtigt måltid. Er der forskelle
og hvorfor?
•	Fremstil et eller flere billeder (maleri, collage,
fotomontage eller lignende), der kommunikerer
ideer og betydninger i visuelle udtryk i forhold
til delemnet bæredygtigt forbrug.
•	Udarbejd en reklame, der henvender sig til en
bestemt målgruppe med henblik på at få den
til at vælge bæredygtige produkter.
•	Lav en rap, hvor flere problemstillinger ved et
bæredygtigt forbrug kommer til udtryk.
•	Udarbejd et dilemmaspil, hvor der er mulighed
for at vælge forskellige løsninger, og hvor der
lægges op til diskussion. Det kunne være for
hele klassen.
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Hverdagens kemi
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på problemstilling:
Hvordan kan vi vide, og hvordan kan vi sikre, at de
produkter vi bruger på vores krop og putter i vores
mund er produkter, der understøtter en bæredygtig
udvikling og er sunde for alle?
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde mellem fysik/kemi,
biologi, samfundsfag og dansk samt valgfagene
filmkundskab, medier, billedkunst eller musik.
Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvilke kemiske produkter bruger vi i vores hverdag?
• Hvordan er produkterne til glæde, og hvordan er
de til skade for vores krop og vores natur?
12

• Hvilke er skadelige og hvorfor?
• Hvilke alternative muligheder har vi?
• Hvordan understøtter de produkter, der er til
gavn og til skade for vores krop en bæredygtig
udvikling?
• Hvilke påvirkninger støder man dagligt på for at
få os til at bruge kemiske produkter?
• Hvilke metoder bruger reklamer for at overbevise
os om, at det er godt at bruge kemiske produkter?
• Hvilke forandringer kunne man ønske sig?
• Hvilke barrierer og hvilken modstand kan man
forvente og fra hvem ved at begrænse kemiske
produkter?
• Hvem arbejder for en bæredygtig udvikling i
forhold til produktionen af kemiske produkter, og
hvad gør de for at påvirke andre? Organisationer,
politiske partier, erhvervsvirksomheder.
• Hvem skal man kontakte for at få ændringer
igennem?
• Hvordan kan man sikre, at fremtidens forbrugere
vælger et kemisk produkt, der er bæredygtigt?
Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne på spørgsmålene ovenfor:

•	Udarbejd et spørgeskema til besvarelse af forskellige personer, som forbruger og fremstiller
kemiske produkter.
•	Udarbejd spørgsmål, og gennemfør et interview
med et udvalgt antal personer om deres holdning til og forbrug af kemiske produkter.
•	Undersøg på nettet eller i bøger, hvilke oplysninger man har om fremstilling og forbrug af
kemiske produkter i Danmark, og sammenlign
med samme oplysninger fra få udvalgte lande
verden over.
•	Kontakt en eller flere organisationer – NGO’er, der
arbejder med bæredygtig udvikling i forhold til
produktion af kemiske produkter. Inden du kontakter dem, sæt dig ind i deres arbejde og ideer.
Udarbejd et interview med henblik på, hvad du
selv har af ideer til deres arbejde i forbindelse
med produktion af kemiske produkter.
•	Kontakt en privat virksomhed i nærheden af
skolen og/eller en kommunal institution, og undersøg ved hjælp af et interview, om de har en
politik i forhold til brug og fremstilling af kemiske
produkter, der kan være med til at besvare de
opstillede spørgsmål. Orienter dig grundigt på
deres hjemmesider, inden du tager på besøg, så
får du mere ud af besøget.
•	Udarbejd spørgsmål, og gennemfør et interview
med en politiker, hvis parti går ind for en bæredygtig udvikling i forhold til kemiske produkter.
Gør eventuelt det samme med en fra et parti,
hvor de ikke har formuleret en politik i forhold til
bæredygtig udvikling.
•	Tag til det lokale indkøbscenter (husk tilladelse),
hvor der dokumenteres fx fem personers holdning til deres eget forbrug af kemiske produkter
i forhold bæredygtighed. Tag billeder (husk tilladelse) af dem, og lav en kort tekst om deres
mening om, hvor vigtig bæredygtig udvikling er
for dem.
•	Kontakt fx to større supermarkedskæder eller
kosmetikkæder og få en aftale med en af deres
kommunikationsmedarbejdere om at interviewe
dem om kædens politik i forhold til, hvordan de
understøtter en bæredygtig udvikling i forhold til
salg af kemiske kosmetiske produkter og kemi i
fødevarer.
•	Kontakt to mindre handlende, som ikke er en del
af en større kæde, og interview dem om deres
politik i forhold til bæredygtig udvikling i forhold
til deres salg af kemiske produkter.
•	Følg din egen families og eventuelt kammeraters forbrug over tre dage. Hvad forbruges der

og hvorfor?
•	Hvad er deres holdning til brug af kosmetiske
produkter og kemi i fødevarer?
Ideer til slutprodukt:
•	Lav en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og finde
dine ti gode råd i forhold til kemiske produkter,
deres fordele og deres ulemper. Du kan eventuelt spørge skolens leder om du/I må lægge de
ti gode råd på skolens hjemmeside.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på fem minutter uden at have
nogen teknisk viden overhovedet. At få sin blog
hostet der betyder, at man kun skal tænke på,
hvad man kunne tænke sig at skrive om.
• Lav et eller flere interviews med forskellige mennesker om deres holdning til hverdagens kemi og
om, hvad de gør for at mindske skadelig kemi i
hverdagen.
•	Udarbejd forslag til, hvad du vil gøre for at påvirke menneskers viden om, holdning til og forbrug af kemiske produkter. Det kan være en kampagne på nettet for at melde sig ind i et politisk
parti eller i en miljøorganisation.
•	Udarbejd en pjece med de ti vigtigste råd til
bæredygtig udvikling i forhold til fremstilling af
kemiske produkter. Pjecen kan omdeles til dine
kammeraters hjem.
•	Fremstil et kemikaliefrit kosmetisk produkt og
sammenlign det med et rent kemisk produkt. Illustrer fordele og ulemper ved de to produkter
gennem en rapport, en udstilling etc.
•	Fremstil et eller flere billeder (maleri, collage,
fotomontage eller lignende), der kommunikerer
ideer og betydninger i visuelle udtryk i forhold
til kemiske produkter og ikke kemiske produkter,
der anvendes med samme formål.
•	
Udarbejd to reklamer, der henvender sig til
en bestemt målgruppe. Produkterne, som reklamerne skal sælge, kan dels være et kemisk
produkt og dels et ikke kemisk produkt, som har
samme anvendelse. Husk målgruppen for reklamen.
•	Lav en rap, hvor flere problemstillinger ved brug
af kemiske produkter kommer til udtryk
•	Udarbejd en quiz, hvor deltagernes viden om
kemiske produkter bliver afprøvet.
•	Udarbejd et dilemmaspil i forhold til valget af et
kemisk og et ikke kemisk produkt.
•	
Udarbejd et dilemmaspil, der udfordrer deltagernes holdning til kemiske produkter og deres
anvendelse.
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Klimaforandringer
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på en problemstilling:
Hvordan virker klimaændringerne ind på oversvømmelser lokalt, nationalt og globalt, og hvad kan vi
gøre for at undgå klimaændringer, der udløser
oversvømmelser?
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde mellem fagene fysik/kemi,
samfundsfag, biologi, geografi samt valgfagene
medier, filmkundskab, musik eller drama.
Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvad ved du om klimaet?
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• Hvad ved du om, hvad og hvem der påvirker klimaet?
• Hvordan har klimaet ændret sig gennem en årrække, gennem længere tid og gennem mange
tusinde år?
• Hvordan kan man vide, at det er menneskets
skyld, at klimaet ændrer sig, så vi fx får flere og
flere oversvømmelser?
• Hvad mener forskere om klimaændringer og
deres indvirkning på oversvømmelser?
• Hvilke holdninger har Danmark officielt i forhold
til, hvad der kan gøres for at begrænse klimaændringer?
• Hvad mener du selv? Hvis skyld er det, at klimaet
ændrer sig, så vi får oversvømmelser?
• Hvilke ting i din egen hverdag påvirker klimaet?
Hvad kan du gøre, der vil mindske påvirkningen
af klimaet?
• Hvad gøres der lokalt for ikke at påvirke klimaændringer i en negativ retning?
• Hvad gøres der nationalt?
• Hvad gøres der globalt?

• Hvilke lande verden over er enige om at gøre en
aktiv indsats i forhold til påvirkning af klimaændringer? Og hvad mener de, at man kan gøre?
• Hvad har været til debat, og hvad er man blevet
enige om ved de to seneste klimatopmøder?
Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne på spørgsmålene ovenfor:
•	Byg et bassin, der kan simulere menneskets
påvirkning af klimaet med oversvømmelser og
deres ødelæggelser til følge.
•	Udarbejd et spørgeskema til besvarelse af forskellige personer. Spørgeskemaet kan afdække
flg.: Hvad mener den enkelte, der er skyld i oversvømmelser? Hvad mener den enkelte, der kan
gøres ved det?
•	Udarbejd spørgsmål, og gennemfør et interview
med et udvalgt antal personer om deres holdning til klimaændringer og oversvømmelser?
•	Undersøg på nettet eller i bøger, hvilke oplysninger om klimaændringer og deres årsager du
kan finde.
•	Undersøg, hvad EU´s officielle holdning er til klimaændringer, og hvad EU mener, der kan gøres
for at modvirke dem?
•	Hvilke lande i verden mener, at der skal gøres
noget aktivt, og hvilke lande er mere tilbageholdende? Hvorfor er nogle lande meget ivrige og
andre mere tilbageholdende?
•	Kontakt en eller flere organisationer – NGO’er,
der arbejder med bæredygtig udvikling og klimaændring. Udarbejd et interview med henblik
på, hvad du selv har af ideer til deres arbejde i
forhold til forhindring af klimaændringer.
•	Kontakt en privat virksomhed i nærheden af
skolen, og undersøg ved hjælp af et interview,
om de har en politik i forhold til deres produktion og eventuelle følgevirkninger i forhold til klimaforandringer. Brug dine/jeres delspørgsmål.
Orienter dig grundigt på hjemmesider, inden du
tager på besøg, så får du mere ud af besøget.
•	Udarbejd spørgsmål, og gennemfør et interview
med en politiker, hvis parti har en klimapolitik.
Gør eventuelt det samme med en fra et parti,
hvor de ikke har formuleret en så klar politik på
området.
•	Undersøg, om Folketinget har lavet love, hvor
de har stillet krav til erhvervslivet, det offentlige
og det enkelte private menneske i forhold til påvirkning af klimaet.

Ideer til slutprodukt:
•	Forestil dig/jer, at du/I er valgt til Folketinget og
skal lave en lov, der sætter rammerne for, hvilke
regler man skal følge, når man fx som virksomhed producerer ting, som borger opvarmer sit
eget hus, som borger transporterer sig eller som
borger leder spillevand væk fra sit hus.
•	Udarbejd en pjece til borgerne i din kommune,
som giver ti gode råd fx i forhold til, hvordan de
bedst isolerer deres huse, transporterer sig, forbruger og spiser, så de påvirker klimaet mindst
muligt.
•	Lav en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og finde
dine ti gode råd om, hvordan de bedst undgår
klimaændringer. Du kan eventuelt spørge skolens leder, om du/I må lægge de ti gode råd på
skolens hjemmeside.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen
teknisk viden overhovedet. At få sin blog hostet
der betyder, at man kun skal tænke på, hvad
man kunne tænke sig at skrive om.
•	Ved hjælp af et enkelt eller flere interviews udarbejd forslag til, hvad du vil gøre for at påvirke
menneskers viden om og holdning til klimaændringer. Det kan fx være en kampagne på nettet
eller en udstilling på skolens bibliotek.
•	Illustrer ved udarbejdelse af en model, hvor på
Jorden lande/befolkninger er mest udsat for
oversvømmelser forårsaget af klimaændringer.
•	Fremstil et eller flere billeder (maleri, collage,
fotomontage eller lignende), der illustrerer,
hvilke konsekvenser oversvømmelser har for den
enkelte og for befolkninger.
•	Lav en rap, hvor flest mulige problemstillinger
i forbindelse med klimaændringer kommer til
udtryk.
•	Udarbejd et dilemmaspil i forhold til, hvad man
skal tænke på, for at undgå at påvirke klimaet i
en negativ retning.
•	Udarbejd et quizspil, der sætter spillernes viden
om klimaændringer på spil.
•	Arranger en klimakonference/klimatopmøde for
din/jeres parallelklasse, hvor forskellige holdninger og interesser kommer til udtryk. Beskriv,
hvilke roller dine kammerater skal indtage, og
instruer dem i, hvilke mål I ønsker at nå med konferencen.
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Økologisk produktion

Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde mellem fagene dansk,
biologi, geografi, samfundsfag og valgfaget madkundskab.
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på en problemstilling:
Hvilken indflydelse har produktionen af landbrugsvarer på vores miljø, natur og dyrevelfærd,
og hvordan kan vi producere varerne, så der tages
hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd?

16

Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvad karakteriserer økologisk produktion af landbrugsvarer?
• Hvad karakteriserer konventionel produktion af
landbrugsvarer?
• Hvem tager beslutningen om, hvorvidt en landbrugsproduktion skal være økologisk?
• Hvilke regler findes der i Danmark for, hvordan
man må producere landbrugsvarer?
• Undersøg, hvilke regler der findes i EU?
• Hvad synes du om reglerne i Danmark?

• Hvis du skulle være landmand, ville du så producere økologiske varer? Hvorfor – hvorfor ikke?
• Hvis du skulle være landmand, hvordan synes du
så reglerne skulle se ud og hvorfor?
• Hvad mener forskere om produktion af landbrugsvarer i forhold til målet om en bæredygtig
udvikling?
• Hvem bestemmer i din kommune, og hvem
bestemmer i Danmark?
• Hvad gøres der lokalt for ikke, at landbrugsproduktionen påvirker miljøet, naturen og dyrevelfærden i en negativ retning?
• Hvad gøres der nationalt?
• Hvad gøres der globalt?
• Hvilke lande verden over er enige om at gøre en
aktiv indsats for en bæredygtig landbrugsproduktion. Og hvad mener de, at man kan gøre?
Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne ovenfor:
•	Udarbejd en række spørgsmål, du kunne tænke
dig at spørge en eller flere landmænd om. Kontakt en eller flere landmænd, og spørg om, du
må stille en række spørgsmål. Lad dem eventuelt
se spørgsmålene inden de siger ja eller nej.
•	Undersøg, hvor mange landbrug i Danmark, der
er økologiske, og hvor mange, der er konventionelle. Sammenlign med andre lande i fx EU.
•	Kontakt en eller flere organisationer, der arbejder for mere økologisk landbrug. Stil dem en
række spørgsmål om, hvad de kæmper for. Inden
du kontakter dem, sæt dig/jer godt ind i deres
arbejde og ideer.
•	Kontakt en eller flere supermarkedskæder, og få
en aftale med dem om, at I må interviewe dem i
forhold til deres politik om salg af konventionelle
varer kontra økologiske varer.
•	Kontakt to mindre handlende, og spørg dem om
det samme.
•	Kontakt fx ti forbrugere – i forskellige aldre, køn
og uddannelse – og spørg dem om deres holdning og praksis i forhold til køb af økologiske og
konventionelle varer.
•	Udarbejd en smagstest af økologiske og konventionelle produkter, og få din egen klasse eller
parallelklassen til at vurdere, hvilket produkt de
foretrækker og hvorfor.
•	Udarbejd et månedsbudget for en familie på

fire, når de køber økologiske varer, og når de
ikke køber økologiske varer. Se på resultatet, og
vurder, hvilket valg du selv ville tage og hvorfor.
Ideer til slutprodukt:
•	Udarbejd en reklame, der reklamerer for et økologisk landbrugsprodukt. Målret modtageren –
alder – køn – uddannelse osv.
•	Lav en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og finde
dine ti gode råd i forhold til økologiske produkter,
deres fordele og deres ulemper. Du kan eventuelt
spørge skolens leder, om du/I må lægge de ti
gode råd på skolens hjemmeside.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen
teknisk viden overhovedet. At få sin blog hostet
der betyder, at man kun skal tænke på, hvad
man kunne tænke sig at skrive om.
•	Ved hjælp af et enkelt eller flere interviews udarbejd forslag til, hvad du vil gøre for at påvirke
menneskers viden om og holdning til økologiske
landbrugsprodukter. Det kan fx være en kampagne på nettet eller en udstilling ved skolens
kantine.
•	Udarbejd en pjece med de ti vigtigste råd om køb
af økologiske varer i forhold til køb af konventionelle varer. Pjecen kan omdeles til dine kammeraters hjem.
•	Fremstil et eller flere billeder (maleri, collage,
fotomontage, videooptagelse eller lignende),
der kommunikerer ideer og betydninger i visuelle
udtryk i forhold til økologiske landbrugsprodukter.
•	Lav en rap, hvor flere problemstillinger ved brug
af økologiske produkter kommer til udtryk.
•	Udarbejd et dilemmaspil i forhold til valget af
økologiske og konventionelle produkter.
•	Udarbejd et quizspil, der sætter spillernes viden
om økologiske produkter på spil.
•	Arranger en paneldebat for nogle fra klassen,
hvor du beskriver de roller, som paneldebattørerne skal indtage. Sæt flere af dine/jeres delspørgsmål til debat. Indled paneldebatten med
at referere til nogle af de undersøgelser og resultater, som du/I har.
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Friluftsliv
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempler på en problemstilling:
Hvordan kan man udvikle mulighederne for et
friluftsliv i lokalområdet, så det bliver til gavn for
børn, unge og voksne og samtidig tager hensyn til
naturen?
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Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde på tværs af fagene biologi, geografi, samfundsfag, dansk og idræt samt
valgfagene billedkunst, musik, medier eller filmkundskab.
Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvad kan et friluftsliv indeholde for et barn, for
en ung og for en voksen?
• Hvorfor er det vigtigt med et friluftsliv?

• Hvilken indflydelse har naturen på os og vores
livskvalitet?
• Hvilke muligheder er der for friluftsliv i din/jeres
kommune? Hvilke aktiviteter er de mest populære i din kommune, og hvad tror du, der gør
dem til de mest populære?
• Hvilken politik har kommunen for friluftsliv?
• Hvilke foreninger i kommunen tilbyder friluftsliv?
• Hvilke friluftslivsmuligheder er der i din kommune for børn, unge og voksne?
• Hvilke grupper af borgere har ikke noget friluftsliv og hvorfor?

• Hvad skal der til for, at alle borgere har mulighed for et friluftsliv, og hvilke hensyn skal der
tages til naturen?
• Hvordan kan man tage hensyn til naturen, når
alle ønsker et friluftsliv?
• Hvordan kunne du/I forestille jer, at undervisningen foregik udenfor? I naturfagene? I idræt?
I dansk? osv.
• Hvis du/I ønsker at ændre mulighederne for et
aktivt friluftsliv i kommunen, hvad kan I så gøre?
• Hvem mener du/I, der har indflydelse på den
enkeltes friluftsliv?
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Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne på delspørgsmålene:
•	Udarbejd en spørgeskemaundersøgelse blandt
børn, unge og voksne i din kommune, som fortæller om deres friluftsliv og om deres fremtidige
ønsker om et andet og bedre friluftsliv.
•	Undersøg på din/jeres kommunes hjemmeside,
hvilke muligheder kommunen tilbyder for et aktivt friluftsliv for alle?
•	Kontakt en eller flere organisationer – NGO’er,
der arbejder for et aktivt friluftsliv. Se fx Friluftsrådets medlemsorganisationer. Inden du kontakter dem, sæt dig godt ind i deres arbejde og
ideer. Udarbejd en række spørgsmål til organisationen, eller spørg om de vil stille op til en paneldebat, når du fremlægger din projektopgave
for klassen.
•	Er der virksomheder i din/jeres kommune, der
lægger op til, at deres ansatte har et aktivt friluftsliv? Hvilke tilbud eller ideer har de til deres
ansatte?
•	Kontakt en eller to kommunalpolitikere, og spørg
om de vil interviewes i forhold til kommunens
friluftspolitik, hvor du/I stiller dem en række af
jeres delspørgsmål.
•	Undersøg om Folketinget har vedtaget nogle
love, der skaber rammerne for et friluftsliv.
•	Undersøg om der på EU og/eller verdensplan er
en politik for et rigere og bedre friluftsliv for alle.
•	Undersøg om der er virksomheder i kommunen
eller i Danmark, der specielt har fokus på medarbejdernes friluftsliv.
•	Undersøg, hvad bh. kl. til 2. kl. kunne tænke sig af
aktiviteter, hvis idrætstimerne skulle foregå ude
i naturen. Spørg idrætslæreren, om han/hun er
med på samarbejdet.
•	Undersøg om de mål, der er sat for faget idræt
og andre fag i 9. klasse kunne opfyldes ved udendørsaktiviteter. Hvilke kan og hvilke kan ikke?
•	Undersøg, hvilke uddannelser man kan tage inden for friluftsliv. Hvad kræves der, og hvor foregår de henne?
Ideer til slutprodukt:
•	Udarbejd tilbud til bh. klasserne, 1. klasserne og
2. klasserne, hvor idrætstimerne er flyttet ud i
naturen. Spørg idrætslæreren i en eller flere af
klasserne, om I må afprøve programmet på de-
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res elever.
•	Tilrettelæg en måneds idrætsundervisning, der
foregår ude i naturen/ude i det fri i nærmiljøet.
Brug fx geocaching (find skatte ved hjælp af en
gps).
•	Lav en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og finde
dine 10 gode ideer til et aktivt friluftsliv i kommunen.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen
teknisk viden overhovedet. At få sin blog hostet
der betyder, at man kun skal tænke på, hvad
man kunne tænke sig at skrive om.
•	Ved hjælp af et enkelt eller flere interviews udarbejd forslag til, hvad du vil gøre for at påvirke
menneskers viden om og holdning til et aktivt
friluftsliv. Det kan være en kampagne på nettet
for mere og bedre friluftsliv. Det kan også være
en kampagne for at melde sig ind i en forening,
der understøtter friluftsliv eller udbyder friluftsaktiviteter.
•	Udarbejd en pjece med de ti vigtigste råd om,
hvordan man får et aktivt friluftsliv. Husk at tænke på målgruppen.
•	Arranger en tur med klassens forældre, hvor du/I
fortæller og viser, hvilke muligheder, de har for
et aktivt friluftsliv i nærmiljøet.
•	Fremstil et eller flere billeder (maleri, fotomontage, videooptagelse eller lignende), der kommunikerer ideer og betydninger i visuelle udtryk
i forhold til et aktivt friluftsliv.
•	Lav en rap, der fortæller om alle de gode oplevelser, man kan få ved et friluftsliv.
•	Arranger en paneldebat for nogle fra klassen,
hvor du beskriver de roller, som paneldebattørerne skal indtage. Sæt flere af dine/jeres delspørgsmål til debat. Indled paneldebatten med
at referere til nogle af jeres undersøgelser og
resultater.
• Skab et ”land art” kunstværk på et naturområde
nær dig (husk tilladelse). Det kan eksempelvis
være i en naturpark.

Affald
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres,
og når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i forhold til den formulerede problemstilling.

Eksempel på en problemstilling:
Samtidig med at vi har et stigende forbrug, hvordan
kan vi så håndtere og nedbringe mængden af affald, så det bliver en ressource nationalt og globalt?
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde på tværs af fagene biologi,
geografi, fysik/kemi samt valgfagene medier, filmkundskab, musik eller håndværk og design.
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Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvilke typer affald findes der, og hvad består de
forskellige typer af?
• Hvor kommer affaldet fra?
• Hvor meget affald producerer I i klassen og på
hele skolen om dagen, ugen, året?
• Hvor meget affald producerer din familie om dagen, ugen, året?
• Hvilke typer affald producerer din familie?
• Hvad kan din familie gøre for at nedbringe
mængden af affald?
• Hvad kan erhvervslivet gøre for at nedbringe
deres mængder af affald?
• Hvorfor er der noget affald, der er særligt farligt?
• Hvad er affaldshåndtering?
• Hvorfor kan noget affald genbruges direkte og
andet affald genanvendes efter forarbejdning?
• Hvordan kan affald genbruges eller genanvendes?
• Hvad gør vi ved det affald, der ikke kan genanvendes?
• Hvor og hvordan sorteres affaldet? Undersøg
forskelle og ligheder mellem skolens og hjemmets affaldssortering.
• Hvorfor affaldssorterer vi?
• Hvilke love og regler findes der i din kommune
for håndtering af husholdningsaffald?
• Hvilke love og regler findes der for håndtering af
erhvervsaffald?
• Hvorfor er de to regelsæt forskellige?
• Hvad står der på kommunens hjemmeside om
affaldssortering? Hvordan kan du bruge denne
information til at optimere dit hjems daglige
husholdning?
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• Hvilken politik har Danmark i forhold til at se affald som en ressource?
• Hvilke principper og tanker ligger der bag den
nationale affaldshåndteringsplan?
• Hvilke andre principper kunne du foreslå til en
ny national affaldshåndteringsplan?
• Hvilke politiske partier har en politik for affaldshåndtering, og hvad går den ud på?
• Hvorfor er der nogle politiske partier, hvor
affaldshåndtering fylder mere end hos andre
partier?
• Hvorfor er affaldshåndtering ikke kun et personligt, et kommunalt, et nationalt anliggende?
Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne på spørgsmålene ovenfor:
•	Undersøg en hel uge, hvilken type affald din
familie producerer. Er der forskel på, hvor meget
I hver især producerer og hvorfor? Hvilke holdninger har din familie i forhold til affaldshåndtering?
•	Undersøg om du og din familie sorterer affald og
efter hvilke principper.
•	Hvis du bor i en bolig med tilhørende have, jord
eller landbrug, så kan du undersøge, hvad der
sker med affaldet.
•	Undersøg, hvad der sker i en kompostbunke.
•	Undersøg om I selv har en kompostbunke, og
hvad I bruger den til.
•	Kontakt din kommune/teknik/miljøforvaltningen, og undersøg, hvilken politik de har for affaldshåndtering.
•	Kontakt en landmand, og undersøg, hvilket affald landbruget producerer, hvad der gøres ved
affaldet, og hvad der bliver genanvendt.

•	Kontakt en eller flere organisationer – NGO’er,
der arbejder for en bevidst affaldshåndtering.
Hvordan prøver de at øve indflydelse på politikere og på privatpersoner?
•	Undersøg, hvad der bliver af affaldet i fysik/kemilokalet. Hvad er det for typer af affald, hvordan
behandler man det, og hvordan kommer man af
med det?
•	Undersøg, hvilke produkter man kan købe, som
er produceret af genbrugsmaterialer efter affaldssortering. Hvorfor er netop de produkter
lavet af genbrug efter affald?
•	Undersøg prisen på et produkt, der er fremstillet af genbrugsmateriale og et sammenligneligt
produkt, der ikke er fremstillet af genbrugsmateriale. Hvilket er dyrest og hvorfor?
•	Besøg kommunens genbrugsstation, og lav en
undersøgelse af, hvad man gør ved affaldet.
•	Kontakt en eller flere supermarkeder, og undersøg, hvad de gør ved deres affald herunder varer,
der er blevet for gamle. Hvordan understøtter de
den nationale politik for affaldshåndtering?
•	Kontakt et nærliggende hospital/sygehus, og undersøg, hvilke affaldstyper de har, og hvad de gør
ved dem?
•	Undersøg EU’s affaldshåndteringspolitik. Hvilke
regler er der, og hvad er EU’s fremtidsplaner på
området?
•	Interview en ældre person, en midaldrende person og en ung person, og undersøg om der er
forskelle i deres holdninger til affaldshåndtering.

bejde en kort introduktion til og motivation for
at bruge din affaldsmodel. Modellen kan være
målrettet skolens SFO eller din egen familie.
•	Udarbejd et dilemmaspil, der lægger op til deltagernes diskussion om affaldshåndtering.
•	Fremstil en collage, fotomontage, video osv., der
illustrerer og kommunikerer nogle af de ideer og
løsninger, du selv ser på en fremtidig affaldssortering.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen
teknisk viden overhovedet. At få sin blog hostet
der betyder, at man kun skal tænke på, hvad
man kunne tænke sig at skrive om.
•	Udarbejd en reklame for et produkt, hvori affaldshåndtering indgår aktivt.
•	Lav en rap, hvor flere af de spørgsmål, der er i
forhold til affaldshåndtering, kommer til udtryk.
•	
Udarbejd et quizspil, der udfordrer dine
klassekammerater eller måske din familie i
forhold til deres viden om affaldshåndtering.
•	Udarbejd et sæt regler om affaldshåndtering, der
enten skal kunne gælde for din familie, din kommune eller måske for hele verden, og som tager
højde for alt det, du har undersøgt og læst.
•	Udarbejd en model for genanvendelse af alt organisk affald fra et hjem med have eller landbrugsjord.

Ideer til slutprodukt:
•	Lav en affaldssorteringsmodel, som inddrager
den viden, du har erhvervet dig gennem undersøgelser, læsning m.v. Til modellen kan du udar-
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Natur
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på en problemstilling:
Hvordan kan vi bedst få adgang til og forvalte den
lokale natur, så den både bliver til gavn for dyr,
planter og mennesker?
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde mellem biologi, samfundsfag, geografi, dansk, historie og idræt samt valgfagene medier, filmkundskab, musik eller drama.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling
• Hvad er natur egentlig?
• Hvad bruger mennesket naturen til?
• Er plantet skov natur og hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvor mange nationalparker har vi i Danmark,
hvor ligger de, og hvorfor har vi gjort dem til nationalparker?
• Hvor mange Danske Naturparker har vi i Danmark, hvor ligger de, og hvorfor har vi gjort dem
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•
•

•
•
•

til Danske Naturparker?
Hvordan og hvorfor eksisterer naturen i høj grad
på menneskets betingelser?
Hvorfor levede mennesker oprindeligt i højere
grad på naturens betingelser?
Hvad er der sket i forhold til menneskets forvaltning af naturen?
Hvor har I natur i lokalområdet?
Hvor har vi natur i Danmark?
Hvilke organisationer arbejder for bevaring og
forvaltning af naturen?
Hvad har hver af organisationerne fokus på?
Hvorfor og hvordan er naturen det afgørende
livsgrundlag for mennesker?
Hvad kan vi gøre for, at naturen er til gavn for
dyr?
Hvad kan vi gøre for, at naturen er til gavn for
planter?
Hvad kan vi gøre for, at naturen er til gavn for
mennesker?
Hvad er en naturkanon, og hvad kan den bruges
til? (Se evt. Danmarks Naturkanon udarbejdet af
Miljøministeriet i 2009)
Hvilke landskabsområder findes der i dit lokalområde?
Hvad gør man lokalt og nationalt for at bevare
og pleje disse naturskabte områder?
Hvilke forskelle og ligheder er der i forhold til, om

•
•
•

•
•
•
•

det vi gør ved naturen, er til gavn for såvel dyr,
planter som mennesker?
Hvordan spiller natur og kultur sammen?
Find eksempler på anlagt natur, og find begrundelser for, hvorfor den er anlagt?
Hvilke forslag har du selv til at forvalte naturen,
så den bliver mangfoldig og til gavn for dyr,
planter og mennesker?
Hvad kan du gøre for at få dine kammerater til at
forvalte naturen på en hensigtsmæssig måde?
Hvad kan du gøre for at få kommunen til at forvalte naturen på en hensigtsmæssig måde?
Hvilken minister og ministerium har ansvaret for
Danmarks forvaltning af naturen?
Hvad gør regeringen for at forvalte naturen bedst
muligt til gavn for dyr, planter og mennesker?

Ideer til undersøgelser:
Med udgangspunkt i nogle af svarene og perspektiveringerne på spørgsmålene ovenfor:
•	Undersøg, hvilke forskellige dyr og planter der
findes i nærheden af skolen (Biodiversiteten).
•	Undersøg, hvilke levesteder/biotoper, der findes
i nærheden af skolen.
•	Undersøg, hvad man gør lokalt for at bevare
biodiversiteten og biotoperne? Bliver der brugt
sprøjtegifte, gødning, græsslåning osv.
• Undersøg forskellige fødekæder i naturen.
•	Vælg mindst to kategorier fra Naturkanonkategorierne, og undersøg, hvilke arter de indeholder?
•	Undersøg om arterne fra de valgte kategorier
findes i dit nærområde, og om der er opmærksomhed på at passe på dem. Og på hvilken
måde.
•	Undersøg om der er en naturskole i dit nærområde. Besøg den, og undersøg, hvad den gør for
naturen.
•	Undersøg, hvad diverse relevante apps om naturen kan bruges til, og hvad de ikke kan bruges

til. Kom med ideer til, hvad du savner.
•	Besøg en nationalpark, og lav en undersøgelse
af, hvad det er nationalparken indeholder, der
gør, at den er blevet nationalpark.
•	Besøg en NGO, og undersøg, hvad de gør for at
forvalte den lokale og nationale natur til gavn for
dyr, planter og mennesker.
Ideer til slutprodukt:
•	Arranger en tur i nærmiljøet for kammerater,
forældre eller politikere, hvor du/I er naturvejledere. Brug eventuelt en app til hjælp.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen teknisk viden overhovedet. At få sin blog
hostet der betyder, at man kun skal tænke på,
hvad man kunne tænke sig at skrive om.
•	Skriv en artikel til den lokale avis, der opfordrer
alle borgere til at bruge naturen og passe på den.
Kom i artiklen med konkrete forslag.
•	Fremstil en collage, fotomontage, video osv., der
illustrerer og kommunikerer nogle af de ideer og
løsninger, du selv har fundet frem til.
•	Udarbejd en quiz til resten af klassen, som består
af en række spørgsmål ud fra egne fotos i lokalområdet. Udarbejd eventuelt quizzen til brug på
dine kammeraters tablet.
•	Udarbejd en pjece, der indeholder forslag til en
gåtur i lokalområdet, og hvor du har udpeget
særlige opmærksomhedssteder med oplysninger om landskab, dyre- og planteliv.
•	Arranger en debat med en lokalpolitiker og din
klasse. Udarbejd mindst fire spørgsmål, som du
ønsker, I skal komme ind på i debatten. Udlever
spørgsmålene til politikeren inden mødet.
•	Udarbejd din/jeres egen kanon for lokalområdet
med udgangspunkt i Danmarks Naturkanon.
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Transport
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan være til
inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når
problemstillingen skal indkredses og formuleres, og
når eleverne skal afgrænse deres projektopgave i
forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på en problemstilling:
Samtidig med at vi har et behov for at transportere os selv, råstoffer og varer, hvordan kan vi så
bedst organisere vores transport og vælge transportformer, der er til gavn for miljøet, sundheden
og sikkerheden.
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde på tværs af fagene biologi,
geografi, samfundsfag og idræt samt valgfagene
medier, billedkunst eller filmkundskab.
Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bære-dygtig
udvikling?
• Hvilke forskellige transportformer benytter vi os
af i dag?
• Hvilke transportformer er kollektive, og hvilke er
individuelle?
• Hvilke transportformer er særligt miljøbelastende? Og hvilke er ikke?
• Hvorfor er nogle transportformer særligt miljøbelastende?
• Hvilke vaner har du/I i forhold til transport: til
skole og til fritidsaktiviteter og på ferie nationalt/internationalt.

• Hvilke forskellige vaner er der inden for din/jeres
klasse? Og hvorfor?
• Hvad kan du/I gøre for at være med til at nedsætte trafikmængden?
• Hvilke trafikvaner har danskerne, når de skal på
arbejde, i deres fritid og når de skal på ferie?
• Hvad kan der gøres for at ændre transportvaner,
så miljøet bliver mindre belastet?
• Hvad er bæredygtighed i forhold til transport af
personer, råstoffer og varer?
• Hvad er den danske transportpolitik?
• Hvilken transportpolitik har EU?
• Hvem beslutter transportpolitikken?
• Hvordan ser transportpolitikken ud i fremtiden?
• Hvordan synes du/I Danmarks transportpolitik
skal være i fremtiden. Tænk både på kollektive
og individuelle transportformer.
• Hvordan kan man begrænse trafikmængden?
• Hvilke fordele og ulemper er der ved transport
af varer, råstoffer og personer med fly, tog, skib
og lastbil?
• Hvilke alternativer findes der til benzin- og
dieseldrevne biler?
• Hvordan ville en fremtid uden biler se ud?
• Hvilke fordele og ulemper har alternativerne til
benzin- og dieseldrevne biler?
• Hvilken transportform skal man vælge for at tage
størst mulig hensyn til miljøet?
Ideer til undersøgelser:
•	Undersøg fx i 3. klasserne og 4. klasserne, hvor
mange børn der bliver transporteret i skole og
hvordan. Og hvor mange, der går eller cykler.
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•	
Undersøg, hvordan dine klassekammeraters
forældre kommer på arbejde og tager på ferie.
•	Undersøg, hvor meget brændstof en bil, lastvogn, fly, skib og tog bruger for at transportere
en person, en given mængde varer og en given
mængde råstoffer, fx 10 km, 100 km og 1000 km.
Hvor meget kører bilen pr. liter diesel eller benzin? Undersøg også en el-bils forbrug. Gør det
samme, hvis en person tager bus, tog eller fly.
Hvad kan økonomisk bedst betale sig? Hvad er
bedst for miljøet?
• Undersøg miljømærkningsordninger til biler.
•	Undersøg, hvilken påvirkning trafikken har på
folks sundhed.
•	Undersøg, hvilke organisationer der arbejder for
udvikling af en bæredygtig transportform. Hvilken vision har de for fremtiden?
•	Undersøg ved hjælp af statistiske oplysninger,
hvilke forskelle og ligheder, der er mellem de europæiske landes transportformer.
•	Undersøg om der er eksempler på lande, der har
fokus på en bæredygtig trafik.
•	
Undersøg Danmarks transportpolitik for de
næste ti år.
•	Undersøg, hvilke transportformer der satses på
i fremtiden, og hvorfor netop de vælges.
Ideer til slutprodukt:
•	Udarbejd en artikel til den lokale avis, hvor du/I
kommer med forslag til en bedre kollektiv trafik
i kommunen.
•	Gennemfør og udarbejd en morgentrafiktælling
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ved din/jeres skole og udarbejd en pjece med resultatet og eventuelle forslag til ændret adfærd.
•	Udarbejd en informationsfolder til indskolingens
forældre med henblik på, at forældrene ændrer
deres vaner i forhold til deres børns transport til
og fra skole, fritidsordning og aktiviteter uden for
skolen.
•	Lav en udstilling, der grafisk illustrerer, hvad det
koster i energi og CO2-udledning at transportere
personer, råstoffer og varer en given længde. Inddrag også en grafisk fremstilling af sikkerheden i
forbindelse med de forskellige transportformer.
•	Udarbejd en kampagne, der får flere forældre til
at bakke op om, at deres børn går og cykler til
skole.
•	Fremstil en collage, fotomontage, video osv., der
illustrerer og kommunikerer nogle af de ideer og
løsninger du selv ser på en fremtidig transportform.
•	Udarbejd en quiz, der tester dine/jeres klassekammerater i deres viden om forskellige transportformers indvirkning på: forbruget af energi
og udledningen af CO2, sundhed og sikkerhed.
•	Arranger og afhold en debataften med forældre,
kammerater og eventuelt en eller to lokale politikere, hvor transporten til og fra skole debatteres.

Energi
Her følger en række spørgsmål, forslag til undersøgelser og ideer til slutprodukter, som kan
være til inspiration. Disse er gode at have i baghovedet, når problemstillingen skal indkredses og
formuleres, og når eleverne skal afgrænse deres
projektopgave i forhold til den formulerede problemstilling.
Eksempel på en problemstilling:
Med et stadigt stigende behov for energi, hvilke
energikilder er de bedste, når vi samtidig skal
tage hensyn til miljøet og en bæredygtig udvikling i morgen, om 10 år og om 50 år?
Fagsamarbejde:
Oplagt er et samarbejde mellem fysik/kemi, biologi, geografi og matematik samt valgfagene
medier, filmkundskab eller billedkunst. Det kan
også være et samarbejde mellem geografi, samfundsfag, dansk samt valgfagene medier eller
musik.
Eksempler på delspørgsmål:
• Hvad betyder bæredygtig udvikling: bæredygtig udvikling?
• Hvad bruger vi energi til?
• Hvad er energi, og hvilke forskellige typer energi findes der?
• Hvilke energikilder har Danmark?
• Hvilke energikilder må vi skaffe os ude fra?
• Hvilke energiformer er velegnede til hvad og

hvorfor?
• Hvilke hovedtræk er der ved samfundets energiforsyning?
• Hvorfra kommer energi?
• Hvilke forskelle er der på energikvalitet?
• Hvilke energiorganisationer landene imellem
eksisterer, og hvad arbejder de for?
• Hvilke(n) er Danmark medlem af? Hvorfor er
vi medlem?
• Hvordan kan energiproduktion ske på en bæredygtig måde i forskellige dele af verden?
• Hvilke miljømæssige fordele og ulemper er der
for samfundet ved forskellige energiformer?
• Hvilke konsekvenser har anvendelsen af naturgrundlaget i forhold til en bæredygtig udvikling?
• Hvordan kan du/I påvirke samfundets energiforbrug, så det udvikler sig i en bæredygtig
retning?
• Hvilke energiformer bruger min/vores skole?
• Hvad er min skoles energipolitik?
• Hvilke lande har de største energiressourcer i
verden, og hvad betyder det for dem selv og
andre lande?
• Hvilken energipolitik har min/vores kommune?
• Hvilken energipolitik har Danmark?
• Hvilken energipolitik har EU? Undersøg forskelle og ligheder mellem Danmark og EU.
• Hvilke interesser landene imellem er der forbundet med energikilder og -produktion?
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Ideer til undersøgelser:
•	Undersøg, hvilke forskellige energimærkningsordninger der findes.
•	Undersøg, hvor meget energi to forskellige familier bruger på en uge. Hvilke udgifter har de to
familier på en måned og på et år? Hvorfor er der
forskel mellem de to familier?
•	Undersøg, hvilke muligheder der er for at sænke
fx elforbruget i hjemmet og på skolen.
•	Undersøg, hvor meget brændstof/energi en elbil, en lille bil og en stor bil bruger pr. km.
•	Undersøg, hvilke fem lande, der bruger mest energi i verden, og hvad de bruger den til.
•	Undersøg med forskellige forsøg, hvordan man
kan fremstille energi.
•	Undersøg, hvad det koster i energi at dyrke
grøntsager i drivhus i forhold til friland.
•	Undersøg, hvilke lande i verden der har den mest
miljøbevidste energipolitik for fremtiden.
•	Undersøg, hvilken energipolitik de forskellige
partier i Folketinget har.
•	Undersøg, hvilke gavnlige effekter og hvilke ikke
gavnlige effekter de forskellige energiformer har
på miljøet.
•	Undersøg, hvor meget energi den lokale svømmehal bruger, og hvilken energitype den bruger.
•	Undersøg også, hvordan den lokale svømmehal
kan nedbringe sit energiforbrug.
•	Undersøg ved hjælp af nettet www.nasa.gov,
hvor i verden der bliver brugt mest energi. Begrund hvorfor.
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Ideer til slutprodukt:
• Byg fx en vindmølle og et minisolcelleanlæg.
• Byg en dampmaskine med generator.
• Udarbejd et energisparespil.
•	Udarbejd et forslag til ny energimærkning af energiforbrugende hverdagsting – smartphones,
tablets, tv, computer osv.
•	Udarbejd en pjece med el-spareråd til en 7-årig,
til en 12-årig og til en jævnaldrende.
•	Lav en kort energisparevideo til YouTube for dine
jævnaldrende. Den må gerne være sjov.
•	Skriv teksten til en rap, som kommer med sjove
gode råd om at være energibevidst. Fremfør den
for dine klassekammerater.
•	Fremstil en collage, fotomontage, video osv., der
illustrerer og kommunikerer nogle af de ideer og
løsninger, du selv er nået frem til.
•	Lav en konkurrence på fx en lukket side på Facebook, hvor der konkurreres om, hvem der kan
komme med de bedste råd til at nedbringe energiforbruget i hjemmet. Du/I skal vurdere rådene
i forhold til jeres tilegnede viden om energi, energikilder og produktion.
•	Opret en blog. Hos www.blogger.com kan man
oprette en blog på 5 minutter uden at have nogen
teknisk viden overhovedet. At få sin blog hostet
der betyder, at man kun skal tænke på, hvad
man kunne tænke sig at skrive om.

Find andre gode ideer og inspiration
www.groentflag.dk
www.astra.dk
www.ntsnet.dk
www.nordeniskole.org
www.nysgjerrigper.no
www.naturfagsenteret.no
Diverse oplysningsforbund
Diverse kommunale naturskoler
Diverse NGO’er, der arbejder for et aktivt friluftsliv, se fx Friluftsrådets medlemsorganisationer
Kommunens folkebibliotek eller skolens bibliotek
EMU - Danmarks læringsportal:
www.emu.dk/tema/natur-miljø
www.emu.dk/tema/uddannelse-bæredygtig-udvikling
www.viden.jp.dk/klima
www.politiken.dk/oekonomi/2050
www.information.dk/emne/groen-omstilling
Publikationen:
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler (Breiting & Schnack, 2009)
Publikationen:
Kvalitetskriterier for ESD-skoler: En guide til at fremme kvaliteten af Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling (Breiting, Mayer & Mogensen, 2005)
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