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Emne: ”Affald - materialer og deres egenskaber”
Oplev affald – tal om jeres hverdagserfaringer
Aktiviteterne set med science briller
Affald er en del af hverdagen for børnene. De har erfaringer
og ud fra disse kan vi tale om noget af nedenstående:









Væk findes ikke. Samfundets opfattelse af affald har
ændret sig. En bæredygtig forståelse og en cirkulær
tankegang har afløst den gamle lineære
produktionstankegang. Naturressourcerne, der ikke er
uendelige vil slippe op. Derfor skal tingenes brugstid
forlænges. Ting skal genbruges (recycles) og affald skal
genanvendes (upcycles).
At vi skal prøve at forlænge tings brugstid (”levetid”)
ved at genbruge.
Vi genanvender affald som aldrig før. På den måde
reducerer vi den mængde affald som går til
forbrænding eller deponi.
Forbrænding er ikke ringe, fordi det giver fjernvarme og
el; men energiregnskabet er bedre, når plastik, pap og
papir ikke brændes men genanvendes. Læs mere om
affalds-hierakiet i den vedlagte litteratur.
At affald er lavet af forskellige materialer med
forskellige egenskaber. Materialerne kan bruges igen,
derfor lærer vi at sortere og genanvende materialerne

Når børnene arbejder med affald og affaldshåndtering ud fra
hverdagserfaringer og knytter ord til erfaringerne får de deres
første grundlæggende forståelse af emnet. Det er godt at
arbejde med mange før faglige ord som: Mærke, se, blødt,
hårdt, glat, ru, fast, flydende, blandet, egenskab og bruge nogle
faglige ord som: Materialer, styrke, hårdhed, glas, metal,
papir/pap, plastik, sortere, genanvende, genbruge m.fl.

Aktivitetsbeskrivelser:

Grundlæggende aktiviteter i fht. emnet
I det følgende er der aktiviteter, hvor vi arbejder med
materialers overflader, beskaffenhed og egenskaber.
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Gætteleg - Føl overflader - Kilde: De små Forsker; Eksperimentariet
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
Papkasse med 2 huller i siderne, så børnene kan få hænderne ind i de to huller, en beholder
med et viskestykke over, forskellige genstande fra kassen, en skål med koldt vand.

Aktivitetsbeskrivelse:
Undersøg rent affald og lad børnene opleve forskellen på materialernes overflader.
Hvilke ord bruger vi til at beskrive materialer med, når vi oplever dem med følesansen?
 Læg papkassen ned så hullet vender væk fra jer.
 Læg alle tingene ned i beholderen, og dæk
til med viskestykket, så barnet ikke kan
smugkigge. Det er sjovest, hvis man ikke
kender tingene.
 Vælg en forsøgsperson, som skal lukke sine
øjne. En vælger en ting og lægger den ind i
papkassen. Nu må forsøgspersonen åbne
øjnene og stikke hænderne ind i papkassen.
 Kan forsøgspersonen gætte, hvad hun rører
ved?
Extra:
 Lad forsøgspersonen holde den ene hånd i
et koldt vandkar, inden hun føler. Test nu
med to ens ting. Er der forskel på, hvordan
fx neglebørsten føles med den afkølede og
med den tempererede hånd?
 Lad forsøgspersonen føle med forskellige
dele af huden, fx en fingerspids,
håndryggen eller underarmen

Forklaring:
Vi føler med andre ord med huden. I huden findes en
masse små nerveender. Det er dem, vi bruger, når vi føler
overflader, struktur, former, tryk, berøring, temperatur,
smerte og kløe. Der er fx flere nerveender i
fingerspidserne end på oversiden af hånden.
Hudens følsomhed afhænger bl.a. af, hvor varme vi er, og hvilken del af huden vi føler med. Når
det er koldt (I holder hånden i det kolde vand), kommer der mindre blod ud i huden på hånden.
Blodkarrene i huden trækker sig sammen, og det vil føles anderledes at røre ved fx en
neglebørste med en kold hånd end med en varm. Det gør den kolde hånd dårligere til at føle .
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Se på overflader – brug af lup
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
Lupper fra kassen (der er håndlupper (forstørrer 3 – 5 x) og
bordlupper forstørrer 10 x), forskellige slags affald og andre ting
fra kassen.

Aktivitetsbeskrivelse:
Tag en ting og mærk godt på den.
 Hvad mærker vi?
 Hvilke ord kan vi bruge, om det vi mærker?
Se nu godt på tingen med øjnene.
 Hvad kan vi se med øjnene?
 Hvad lægger vi mærke til på overfladen?
 Hvilke ord kan vi bruge, om det vi ser?
Se godt på tingen med en håndlup og en bordlup.

Kilde: Pixabay.com

Kilde: Michael Stender
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Undersøg materialers hårdhed – at ridse-tegne
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
Ting til at ridse med: Træpinde, plaststykker, metal – f.eks. mønter eller søm, sten, teglstykker, kridt.
Ting til at ridse på: Klinker, marmorstykker, teglstykker, papir, pap, plastikbeholdere, metaldåser m.fl.

Aktivitetsbeskrivelse:
Børn tegner ofte på fliserne med hvide kalkholdige sten. Men de har ikke tænkt over, at det kan
lade sig gøre, fordi kalken er mindre hård end betonflisen.
Brug aktiviteten til undersøge materiales hårdhed.
 Vis børnene eksempler på, at ikke alt kan ridse-tegne i alt.
 Tal med dem, om hvad de tror. Der kan ridse-tegne i hvad?
 Hør deres gæt og prøv af. Fri leg.
 Hvad er hårdt - blødt?
 Hvilke ord bruger vi til at beskrive egenskaber?
Materialer til at ”ridse-tegne” med.
Materialer til at ”ridse-tegne” på.

Forklaring:
Her kan du se en (international) oversigt
over materialers hårdhed.
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Aktivitetsbeskrivelser:

Uddybende aktiviteter i fht. emnet
Undersøg uv-stråler
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
Uv-perler i pose, uv-lommelygte (obs. voksenudstyr), naturligt lys.

Aktivitetsbeskrivelse:
Der er ting, som huden ikke kan føle, men som kan påvirke huden alligevel. Huden kan f.eks.
ikke føle uv-stråling fra solen. Det er grunden til, at vi nogle gange går hen og bliver solskoldede.
Undersøg solens uv.stråler med uv-perler og en uv-lommelygte.
 Læg nogle uv-perler på bordet. Tal om hvilke farver de har.
 Lys lidt med uv-lommelygten (det er en voksen ting, børn skal ikke lege med
lommelygten).
 Se hvad der sker og tal om de farver, som børnene kan se.
 Prøv at lægge nogle perler i en vindueskarm med sollys. Hør hvad børnene tror, der vil
ske. Prøv af. Gå evt. udenfor og prøv af igen.
 Til sidst lægges perlerne i en beholder/pose i skyggen. Vent lidt tid og kik til perlerne
igen. Hvad er der sket.

Forklaring:
Energien i uv-strålingen er større
end energien i almindeligt
synligt lys. Den extra energi
omsættes i de specielle
farvestoffer i perlerne til et
farveskift. Det samme sker pga.
uv-strålerne i sollyset.
Reaktionen er reversibel, dvs. den kan føres
tilbage. Så efter et stykke tid har
materialerne afgivet energien igen og der
sker gradvist et farveskift.
Hud-skoldning skyldes uv-strålernes energi,
der skader hudcellerne. Læs mere om dette
og beskyttelse i SOLSMART – Materialet inkl.
plakater og app på:
https://www.cancer.dk/solsmart/
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Undersøg magnetisme
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
Magneter og forskellige typer af affald. I kassen er der en
samling af magneter og metalgenstande. Suppler med ting
fra institutionen.

Aktivitetsbeskrivelse:
Børnene kender magneter fra deres legetøj. Men ved
de, at man bruger magneter, når man sorterer affald?
Hvilke affaldstyper er magnetiske (glas, plast, metal psv.)?
Hvilke typer metal er magnetiske?
Hvilke ord bruger man til at tale med børn om magnetisme?





Vis børnene, at magneten sætter sig fast på nogle ting af metal og ved andre gør den ikke.
Tag affaldsstykker et af gangen og undersøg, om magneten bliver tiltrukket.
Lad børnene gætte først og så prøve.
Lav en kategorisering sammen med børnene – del op i magnetisk og ikke magnetisk metal. Er der
et mønster – en sammenhæng?

Husk at høre børnenes undren, spørgsmål og ikke at
give svar med det samme.

Forklaring:
Det er kun ting af jern, nikkel, neodymium og cobolt, som
reagerer på en magnet – kan magnetiseres.
Det benytter man sig af, når man sorterer på et
transportbånd. Se film her:
https://www.skoleflix.dk/watch/universitarium-2015-sortering-af-metal-med-magneter-oghvirvelstr%C3%B8m_lISqY7PNgunGFkH.html

Extra:

Byg en magnetbane
Byg først tunnelstykker af papir sådan:
Sæt
tunnelstykker på
et stykke karton
og tegn en bane.
Prøv at køre
klipsen rundt
med magneten
uden at komme
uden for banen.
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Skabt af naturen, lavet af mennesker eller både og?
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
I en kurv opbevares forskellige affaldsgenstande som syltetøjsglas, sodavandsdåse, ballon, et
rustent søm, skrald fra appelsin, avis, træstykke, mursten, kridt, uldsok, læderbælte…

Aktivitetsbeskrivelse:
Ved børn, hvad der er lavet af naturen og af os mennesker?
Brug aktiviteten til at tale med børn om forskellen – ud fra de egenskaber, tingene har. Tal om
hvad der kommer fra naturen, er lavet af mennesker og hvad der både findes i naturen og er
menneskeskabt.
Hvilke ord bruger vi til at forklare forskellen?
Tag en ting op af gangen og bed børnene vurdere, om det er lavet af naturen eller af mennesker
eller både og. Tal om hvor meget vi mennesker bruger fra naturen for at lave ting til os

Forklaring:
Naturlige materialer
Vi graver naturlige materialer ud af jorden og havet, dyrker dem, eller får dem fra levende ting,
som dyr og planter. Læder, kridt og jern er for eksempel naturligt forekommende materialer.
Menneskeskabte materialer
Menneskeskabte eller syntetiske materialer er materialer, der på den ene eller anden måde er
bearbejdede med udgangspunkt i naturlige materialer. Eksempelvis er plastik et menneskeskabt
materiale lavet ud fra naturlige kemiske forbindelser, typisk fra olie. Stål er også menneskabt ud
fra de naturligt forekommende materialer jern og kulstof.
Både-og
Nogle materialer kan kategoriseres både som naturlige og menneskeskabte. Fx findes der
naturligt glas, der dannes ved meteor- og lynnedslag i sand. Hvorimod langt det meste af det
glas, vi omgiver os med i hverdagen, er menneskeskabt ved at smelte sand, kalk og soda.
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Blandes – blandes ikke
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
En ½ l flaske med skruelåg, vand, olie (fx rapsolie), opvaskemiddel, frugtfarve

Aktivitetsbeskrivelse:
Undersøg opløselighed ved at opløse f.eks. salt eller sukker i vand. Lad børnene opleve, at det
opløses og forsvinder. Prøv derefter med olie og vand, det kan ikke opløses.
 Bland ¼ liter vand med frugtfarve og hæld det i flasken. Kik godt på blandingen – se at
den er opløst men ikke helt som sukker/salt bliver det.
 Hæld forsigtigt olie ovenpå, så det lægger sig i et lag oven på det farvede vand. Læg
mærke til, at de to væsker ikke blander sig.
 Skru låget på. Ryst flasken. Hvis det er for svært at ryste de to væsker sammen, har I
måske fyldt flasken for meget: Hæld så en lille smule af olien fra, så der bliver mere luft i
toppen og prøv igen.
 Lad blandingen stå i nogle minutter og se at de to væsker skiller sig fra hinanden igen.
 Skru låget af og tilsæt nogle ml. opvaskemiddel. Kik godt på, hvad der sker. Ryst flasken
igen. Iagttag hvad der sker!

Først:

Så:

Forklaring:
Olie og vand kan ikke blandes som fx frugtfarve og vand kan det. Væsker som kan blandes med vand
kaldes hydrofile (”vandelskende”). Væsker som olie, der ikke kan blandes med vand kaldes
hydrofobe (vandskyende). Det skyldes deres kemiske opbygning.
Børn ved godt, at vi bruger sæbe ved opvask og håndvask. Sæben fjerner dels vands
overfladespænding, så vandet bedre kan komme tæt på skidt, dels så gør sæben det muligt for
fedtstoffer, at de kan gå i forbindelse med vandet. Nu kan vandet både fjerne skidt og fedt.
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Overfladespændingen kan man se, når vand krummer opad i et glas, vand perler på overflader og
ting og når smådyr kan flyde på vand.

Kilde: Pixabay.com

Extra:

Vis vands overfladespænding og fjern den med sæbe
https://www.youtube.com/watch?v=ho0o7H6dXSU
En finger uden sæbe påvirker ikke peber i vandoverfladen.

Men en barnefinger dyppet i sæbe gør stor effekt på overfladespændingen.

Leg med kartoffelmel – viskositet – kilde: De små forsker, eksperimentariet
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
Store baljer (fx babybadekar) f.eks. 5 børn pr. balje, vand, litermål, nogle kartoffelmel, (evt. frugtfarve), legetøj som
plastdyr, metal- eller glaskugler.

Aktivitetsbeskrivelse:
I denne aktivitet oplever børnene viskositet – hvor tyktflydende stoffer er.
De har erfaring med vand, måske olie og nu kan de komme til at opleve, hvordan vi kan ændre
en væskes tyktflydenhed – viskositet ved at tilsætte mere eller mindre kartoffelmel.
Legen sviner – det er ikke svært at fjerne – men tager tid. Så lav aktiviteten med få børn og
måske udenfor?
Hvilke ord bruger vi for at beskrive, at noget er tyndtflydende – og tyktflydende?
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Bland kartoffelmel og vand (forhold: 2 dele k.mel til 1 del vand eller 3 spiseskefuld k.mel
til 100 ml. vand). Start med at hælde kartoffelmelet i baljen og spred det ud. Hæld
derefter stille og roligt vandet i. Blandingen mislykkes, hvis der er kommet for meget
vand i.
I har ramt det rigtige blandingsforhold, når blandingen er hård, når I maser på den, men
flydende, når I rører forsigtigt ved den. Føles den tør, skal der mere vand i. Er den
flydende hele tiden, har
I hældt for meget vand i.
Nu kan der formes hvad som helst. Kartoffelmel er ikke giftigt.
Prøv at dryppe frugtfarve ned i vandet, før I blander det i kartoffelmelet. Måske ikke?
Prøv også at lægge en kugle eller et plastdyr på overfladen af blandingen. Hvad sker der?
Hvad har I lyst til at undersøge?

Forklaring:
Blandingen opfører sig sådan, fordi kartoffelmel
består af stivelsesmolekyler, der er lange
bevægelige kæder. De låser, når man påvirker
dem hårdt sammen; så bliver blandingen
klumpet og fast. Kæderne kan glide forbi
hinanden, hvis det ikke gøres voldsomt. Så
bliver blandingen ved med at være flydende.
Kartoffelmel ændrer viskositet under
kraftpåvirkningen.
Det er netop stivelsesmolekylernes evne til at
hænge sammen, der gør kartoffelmel velegnet i sovser.
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 19 - 21
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse
Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger

