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KONCEPT: Organisk livscyklus og kompost 

 

1- BRIEF DESCRIPTION OF THE CONCEPT 

Kompostering betyder, at vi skaber et ideelt miljø for mikroorganismer, der 
fodrer med organisk affald for at fremskynde deres nedbrydning. Denne 
proces vil give næringsstoffer fra detritus mulighed for at gå ned i jorden og 
dermed bedre fodre planter og afgrøder. Det bedste miljø for denne proces at 
finde sted er i et varmt, fugtigt, iltet og næringsrige miljø. 
  
Der er tre faser i denne proces:  

• I løbet af det første trin (2 dage) vil mikroorganismer kaldet mesofile 
mikroorganismer, som trives ved temperaturer på 20 til 45 grader 
Celsius, nedbryde den organiske detritus, som genererer 
varme.                      

• I den anden fase (et par dage til flere måneder) tiltrækker den 
producerede varme termofile mikroorganismer, der trives ved højere 
temperaturer. De nedbryder detritus endnu mere og genererer mere 
varme, hvorfor de også har brug for at ventilere miljøet.                       

• I løbet af den tredje fase (flere måneder) falder temperaturerne, og 
de mesofile mikroorganismer overtager for at afslutte nedbrydningen 
af detritus i humus (det øverste jordlag).1 

 
                                                        Kilde 1: pixabay 

                                                
1 Rachel Ross, The Science Behind Composting, September 12, 2018, 
(https://www.livescience.com/63559-composting.html), consulted 16-09-2020 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Matematik: En introduktionsaktivitet til emnet kompostering og organisk 
livsmateriale kan være at bede eleverne om at måle kvantitativt det organiske 
affald, der produceres af deres husstand derhjemme (selvfølgelig i forhold til 
mennesker, der bor under samme tag). Denne del behøver ikke at blive 
filmet. Baseret på disse tal kan der foretages statistikker og beregninger for en 
matematikklasse for at måle det affald, der ikke genbruges ved kompostering. 
  
Biologiklasse: Der kunne være et eksperiment til at måle den tid, der kræves 
for nogle ting at nedbrydes. Hver elev kunne skabe sin egen minikompost inde 
i en klar plastflaske. De markerer hvert lag af komposten på flasken for at se 
over tid, hvordan komposten udvikler sig. Hver uge noterer de sig lagernes 
udvikling og deres observationer i en dagbog. De ville også eksperimentere 
med varme og tilsætning af vand. I slutningen kan de tømme indholdet af 
flasken og se, hvordan hvert element udviklede sig over tid. 
 

Her er beskrivelsen af eksperimentet ,lavet af en lærer i klassen med billeder 
til forklaring af processen: 
https://www.clearwaycommunitysolar.com/blog/science-center-home-
experiments-for-kids/composting-and-food- affaldseksperiment /) 
 

Udfordring (Gamifikationssystemaktiviteter): Terrarium: Som i denne 
aktivitet lærer eleverne om jordens livscyklus og hvordan man opretter deres 
egen bio-kuppel. Det kunne være interessant at tilføje en mere dybtgående del 
af aktiviteten, f.eks. kompostering, og processen af bionedbrydning. Terrariet 
skal være i stand til at udføre sin egen bionedbrydningscyklus og have nok 
organisk livsstof til at opretholde sig selv i tide. Eleverne skal tænke fremad, 
designe og skabe deres eget terrarium og derefter observere, hvordan det 
udvikler sig med tiden, og hvilke forhold der er optimale for dets blomstrende 
eksistens. Hele processen dokumenteres via videoer. 
  
 



                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu		
 

 

4	

 
Udfordring (Gamifikationssystemaktiviteter): Observation af biodiversitet 
i en lokal park eller skov med skattejagt. En del af de væsentlige 
observationer, som eleverne vil foretage sig, er at observere meget 
nedbrydning af naturligt affald, måske at kigge på  på orme og observation af 
tilstedeværelsen af svampe og lav (lichen). Alle disse er relateret til 
kompostering i sin naturlige form. Dette kan være udgangspunktet for, 
hvordan nedbrydning af grønt affald optimeres for at skabe bæredygtig og 
miljøvenlig gødning. Ved at observere og efterligne naturen vil eleverne være i 
stand til at skabe deres egen kompost. 
  
Udfordring (Gamifikationssystemaktiviteter): Spindelvævet i 
biodiversitet . Nedbrydning og kompostering er en naturlig del af 
livscyklussen, der tillader ny vækst og nærer grundlaget for 
madpyramiden. Som sådan kunne dette aspekt inkluderes i spindelvævet i 
biodiversitet udfordringen, som begyndelsen og slutningen af alle ting i 
cyklussen. Denne aktivitet kan igen være udgangspunktet for en anden 
aktivitet, der består i at lave deres egen kompost i skolen, derhjemme eller i 
deres projekt med permakulturhave. 
  
Det ideale køkkenhave spil: Tilsætningen af  kompost til den ideelle 
køkkenhave kan betragtes som en måde at bruge kvalitetssubstrat og en 
økologisk løsning at befrugte permakulturhaven på. Komposten giver også 
mulighed for at genbruge alt grønt affald fra haven og give det tilbage, hvor det 
er mest nødvendigt. Eleverne kunne tænke på en original måde at inkorporere 
komposten i deres ideelle have, samt tænke hvilke spændende planter kunne 
dyrkes for at tilføje naturlig beskyttelse til haven, sammen med barkflis, som vil 
gøre deres have mere bæredygtig. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 

beskrevne aktivitet  

Da kompostering er en lang proces, for at inkludere alle trin i de forskellige 
aktiviteter, der er mulige i videoen, er der forskellige ting, der kan gøres. 
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Den ene er, at billeder af hvert trin kan medtages i den endelige 
montage. Eleverne vil forklare alle trin og trin under videofilmen i slutningen af 
eksperimentet. Man kan endda udskrive og vise billederne af de forskellige trin 
på en væg for eksempel og få eleverne til at forklare dem under videoen og 
vise de endelige resultater. 
  
Alternativt kan korte klip fra hvert trin i processen filmes og sættes sammen i 
en enkelt video i slutningen af aktiviteten. Der er endda en mulighed for 
simpelthen at lave flere videoer om det samme koncept, som hver viser et 
andet trin i eksperimentet, og hvad eleverne lærer om det. 
 
Dette er en af fordelene ved filmen er, at montagen af videoen kan udføres når 
som helst, og klippene kan være fra enhver del af processen. 
  
Børn kunne starte med at tage noter af det organiske affald, som de smider ud 
hver dag. Efter en uge kunne der være en klassediskussion for at samle disse 
oplysninger for hele klassen. Derefter kunne eleverne beregne, hvor meget 
organisk affald deres husstande smider ud hvert år. Dette kunne gøres for en 
matematik klasse. 
  
Derefter kunne eleverne undersøge hvordan man finde det bedste 
komposteringsmiljø og finde eksempler. Efter deres forskning ville de skabe 
deres egen kompost til klassens plante kasse, skolehaven eller til deres 
husstand. Hver uge observerer de ændringerne. 
  
Alle de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor, kan være spændende måder at 
introducere eleverne til kompostering og organiske livscyklusser, eller de kan 
være en måde at skabe deres egen kompost på en sjov og pædagogisk 
måde. 
  
Som forklaret, er udgangspunktet altid observationer fra elevernes naturlige 
miljø og processer. De kan notere data i en observations dagbog. Dette er 
senere udvidet gennem lærernes input og gennem forskellige aktiviteter, der 
praktiseres bagefter. 
  
Hele processen registreres og forklares i videoer af eleverne. 
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Under optagelsen er det muligt at etablere en generel struktur til videoerne på 
forhånd, så man i øjeblikket kan optage et ensartet format. Her er et 
eksempel: 
  
Lav videoen som et interview i et tv-show (du kan endda opfinde et navn) 
- “Lad os i dag undersøge ... ( indsæt emne )”              
- Kort forklaring af konceptet              
- Hvad eleverne vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)              
- De forskellige trin i processen, og hvorfor              
- Hvad er resultaterne?              
  
- Hvad er konklusionen?              
- "Tak fordi du så videon!"              
  
Her er et eksempel på en elev, der forklarer kompostering med sine egne ord i 
video: https://www.youtube.com/watch?v=kA3q07paNbE 
 
 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

Børn ville blive involveret i forskningsprocessen og i eksperimenter med 
kompost. De vil observere deres husholdningsforbrug og forsøge at 
implementere denne løsning i deres hverdag ved at samle de nødvendige 
elementer til kompostering og sørge for at genbruge deres organisk affald. 
 
De vil deltage i de aktiviteter, som læreren vælger, og involveres også i 
komposteringsaktiviter og eksperimenter. De vil derefter bruge resten af året 
på at observere udviklingen af deres kompost for at drage deres 
konklusioner. Deres observationer og konklusioner noteres i dagbogen og 
optages i videoerne. 
Aktiviteter vil blive udført i grupper på 3 eller 4 elever. Elever har skiftevis  
ansvar for at filme processen og udviklingen, så hver elev har mulighed for at 
blive filmet eller at filme lige meget. 
  
Læreren kan også beslutte at registrere hele processen, så eleverne kan 
koncentrere sig fuldt ud om aktiviteterne. 
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5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur  

Kompostering er tæt knyttet til biologi-læseplanen, da den beskriver de 
naturlige processer bag plantenedbrydning og arbejdet med 
mikroorganismer. Det er også knyttet til kemi, da det forklarer transformation af 
stof med det rette miljø (varme, ilt og næringsstoffer) og produktionen af mere 
varme, kuldioxid og vand under komposteringsprocessen. Kompostering er 
også en standardprocedure i permakultur for at have rig jord, fyldt med 
næringsstoffer for at dyrke planter i det bedst og mest miljøvenlige jord, samt 
en måde at reducere affald og at genindsprøjte energi i økosystemet. 
 


