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E-bog med opgaver

Denne e-bog handler om bæredygtighed for 
klejnsmede. Materialet er målrettet erhvervs-
uddannelsen til klejnsmed. Opgaverne er 
indelt i to emner:

A. Sortering og genanvendelse af jern/stål
B. Energiforbrug og arbejdsmiljø

Materialet og de tilhørende opgaver er tænkt 
som værende selvinstruerende. De enkelte 
emner og opgaver kan bruges uafhængigt af 
hinanden på grundforløbet. 

Det anbefales imidlertid, at starte med det 
indledende emne “Introduktion til bæredygtig-
hed”, som omhandler bæredygtighedsbegre-
bet.

Forord til læreren

Du finder en lærervejledning på bagerste side, hvor 
du også kan læse mere om baggrunden for materi-
alet. 

Hvis du mangler tekniske råd til brug af e-bogen, 
kan du læse vejledningen på side 14.
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Den økologiske rygsæk

Den økologiske rygsæk er et begreb, som kan illu-
strere den forurening og anden miljøbelastning, som 
er knyttet til et givent produkt gennem hele dets 
livsforløb - fra fremstilling, til vi forbrugere har brugt 
produktet. Den økologiske rygsæk dækker således 
alle de naturressourcer, som et produkt bærer med 
sig i form af råmaterialer, energiforbrug og affald. 
Man bruger størrelsen og indholdet i den økologiske 

rygsæk som et fingerpeg (en indikator) om, hvor mil-
jøbelastende et produkt er. Læs mere på Bæredygtig 
udvikling på Miljøministeriets side, Mind the trash. 

Hvis alle folk i verdenen havde det samme forbrug, 
som vi har i Danmark, ville det kræve 3,8 jordkloder.

introduktion til bæredygtighed
Bæredygtighed i hverdagen og 
på arbejde

I vores hverdag bruger vi mange forskellige produk-
ter og materialer, vi spiser mad, vi taler i mobiltele-
fon, vi bygger huse, vi vasker tøj, vi 
bruger elektriske maskiner, vi går i 
biografen, vi spiller håndbold.

Gennem alle disse aktivite-
ter forbruger vi mange 
forskellige naturres-
sourcer, nogle af 
dem direkte i form af 
fødevarer, og andre mere 
skjult som komponenter i vores 
redskaber, husholdningselektronik eller bygge-
materialer. 

Vores forbrug af madvarer og andre produkter ska-
ber affald i både produktion og forbrug. Forbruget 
af naturressourcer har gennem flere årtier ført til 

diskussioner om, hvordan vi skal tilrettelægge vores 
forbrug og udvikling af samfundet. I 1987 udgav 
FN en rapport om disse forhold. Rapporten var 
udarbejdet af en kommission ledet af den davæ-
rende norske statsminister, Gro Harlem Brundtland. 

Kommissionen omtales derfor ofte 
som Brundtlandkommissionen. 

Rapporten giver en definition 
på bæredygtig udvikling:

”En bæredygtig udvik-
ling er en udvikling, 
som opfylder de 
nuværende behov, 

uden at bringe fremtidige gene-
rationers muligheder for at opfylde 
deres behov i fare.” 

Opgave 1: Hvad betyder bæredygtig udvikling 
for jer i hverdagen? Gå til opgaven på side 7. 

Opgave 2-3: Få styr på din økologiske 
rygsæk. Gå til opgaverne på side 7.

Brundtlandkommissionen 1987
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Produktionskæde

En produktionskæde beskriver et produkts lineære 
livsforløb fra råstof til færdigt produkt. Produktions-
kæden følger en bestemt vej fra eksempelvis høst, 
malkning, udvinding af olie eller brydning af malm, 
videre gennem produktionsapparatet til os som 
forbrugere af fødevarer eller produkter. 

Fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter kan 
man beskrive som produkters livsforløb. Man 
skelner mellem produktionskæder, som 
er lineære livsforløb, der illustreres til 
højre, og produktionscykler, som 
er cykliske livsforløb. 

Det lineære livsforløb 
kaldes også vugge til grav 
livsforløb. Det cykliske livs-
forløb kaldes også for vugge 
til vugge livsforløb. 

Fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter

Fra vugge til grav livsforløb

En produktionskæde følger et vugge til grav livsfor-
løb for produktet, hvis den også inkluderer bortskaf-
felse af produktet.

Vuggen er fremstillingen og alle de råstoffer, der ind-
går. Graven er forbrænding eller deponi affaldsplads.

Opgave 4: Hvilke produkter har I med i skole 
i dag? Gå til opgaven på side 8.

Fra vugge til grav livsforløb

En produktionskæde følger et vugge til grav livsfor-
løb for produktet, hvis den også inkluderer bortskaf-
felse af produktet. 

Vuggen er fremstillingen og alle de råstoffer, der 
indgår. Graven er forbrænding eller en affaldsplads.
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Opgave 5-6: Studér de to cyklusser, og løs 
opga-verne. Gå til opgaven på side 9.

Produktionscyklus - vugge til vugge

Med en produktionscyklus kan man illustrere, hvor-
dan produkter fremstilles, bruges og genanvendes 
med et livsforløb fra vugge til vugge.
Genanvendelsen er tænkt med i alle led af frem-
stilling, forbrug og bortskaffelse, således at valg af 
råstoffer og komponenter sker under hensyntagen til 
produktets bortskaffelse og genanvendelse.

Det meste affald genbruges gennem en teknisk 
cyklus, hvor vores evner til affaldssortering er 
afgørende. Affaldssortering af de mange forskel-
lige delkomponenter, som et produkt består af, 
vil muliggøre en genanvendelse af produktet ved 
skrotning. Søg efter ’upcycling’ for at se kreative 

måder at genanvende affald på.

Teknisk cyklus

Madrester hører under organisk affald og 
kan derfor nedbrydes via kompostering i en 
biologisk cyklus. De frigjorte næringsstof-
fer kan så bruges som gødning i produk-
tion af nye fødevarer. Overvej, hvilke andre 
produkter der også er lavet således, at de kan 
komposteres.

Biologisk/organisk cyklus

Læs mere om bortskaffelse og genanvendelse af 
affald på affald.dk.
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Bæredygtighedsdimensioner

Bæredygtighed handler både om nutiden og 
fremtiden og indebærer alle forhold, der 
har med menneskers færden på jorden at 
gøre. Man kan inddele bæredygtighed i 
tre ligeværdige dimensioner: den sociale, 
den miljømæssige og den økonomiske. 

De tre dimensioner

Den sociale dimension handler om sundhed og 
tryghed i et velfungerende solidarisk og demokratisk 
samfund - også for kommende generationer.

Den miljømæssige dimension handler om anvendel-
se af energi og andre ressourcer, udledninger til luft, 
vand og jord, samt affaldshåndtering uden at bringe 
kommende generationers brug af naturressourcer i 
fare.

Den økonomiske dimension handler om fordeling af 
kapital og andre økonomiske værdier uden at bringe 
kommende generationers samfundsøkonomi i fare.

Det er i overlappet mellem de tre dimensioner, at 
man taler om ægte bæredygtighed.

Kilde: http://gro.norden.org/filter-app/vil-du-vide-mere

Bæredygtighed hos Grundfos

Grundfos er en stor dansk industrivirksomhed, som 
producerer pumper af alle slags. De har bæredygtig-
hed som et nøglekoncept i deres tilgang.

Opgave 7: Se filmen på https://www.youtu-
be.com/watch?feature=player_embedde-
d&v=ZSyJ0ARJCCc, og løs opgaven omkring 
bæredygtighed hos Grundfos. Se opgaven på side 9.

Hvilken tilgang har Grundfos 
til bæredygtighed? Hvordan 

takler Grundfos de forskellige 
bæredygtighedsdimensioner? 

(3:40 min)

Pernille Blach Hansen
Group Vice President, Group 

Quality & Sustainability
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opgaver om bæredygtighed
Vejledning til opgaverne 1-7

Opgave 1 - Hvad betyder bæredygtighed for jer i hverdagen?

Opgave 2 og 3 - Den økologiske rygsæk

Opgaverne hører til afsnittet ”Introduktion til bæ-
redygtighed” (s. 3-6). Man kan vælge at printe hele 
opgaveafsnittet fra e-bogen. Tryk på printer-ikonet i 
navigationen og vælg side 7-9. 

Enkelte opgaveark skal downloades og printes sepa-
rat.

Opgave 1

Lav et fælles mindmap i klassen, hvor I forsøger at 
indkredse, hvad begrebet bæredygtig udvikling bety-
der. Parvis skal I blive enige om: 

a) tre handlinger i jeres hverdag, som I vurderer til
at være bæredygtige

b) tre handlinger i jeres hverdag, som I vurderer til
ikke at være bæredygtige

To par går sammen og diskuterer:

c) om I er enige om, at handlingerne er hhv. bære-
dygtige/ikke bæredygtige

d) hvorfor det kan være vanskeligt at bedømme,
om en handling er bæredygtig

Fælles i klassen: Præsenter jeres ”handlinger”, og 
diskuter problemer ved at bedømme, om de er 
bæredygtige. 

Opgave 2

Fyld din egen økologiske rygsæk ud fra det, som du 
har med i skole i dag: tøj, tasker, PC, bøger 
mv. Dvs. lav en liste over de råstoffer, der
indgår i det, du har med og har på i skole
i dag.

Du kan læse om råstoffer på www.
affald.dk. 

Gå ind på hjemmesiden og vælg 
ungdomuddannelser. Her søger du på 
råstoffer. 

Opgave 3

a) Fyld også dit forbrug, siden du sidst var i sko-
le, i rygsækken: transport, mad, fritid osv. 

Dvs. fortsæt listen med de råstoffer, der 
har indgået i dine aktiviteter det sidste 
døgn.
b) Gå sammen parvis. Diskuter, hvad I

hver især kan gøre for at mindske jeres
økologiske rygsæk. Skriv alle jeres forslag
ned.

c) Inddel forslagene efter, om de er reali-
stiske for jer at gennemføre eller ej. 
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Opgave 4 - Produktionskæde

Produktionscyklus

Opgave 4

Parvis skal I vælge et eller flere produkter, som I har 
med i skole i dag. Det kan fx være en pc, en T-shirt 
eller en madpakke. Hvilke delkomponenter består 

dette produkt af, og hvilke ressourcer indgår i pro-
duktets samlede livsforløb? Udfyld tabellen for hvert 
af produkterne, og noter, hvilke delkomponenter I 
beskriver.

Med en produktionscyklus kan man illustrere, hvor-
dan produkter fremstilles, bruges og genanvendes. 
Alle led er vigtige for den endelige genanvendelse. 

Genanvendelsen er tænkt med i alle led, således at 
valg af råstoffer og komponenter sker under hensyn-
tagen til produktets bortskaffelse og genanvendelse.

Teknisk cyklus

Det meste affald genbruges gennem en teknisk 
cyklus, hvor vores evner til affaldssortering er 
afgørende. Affaldssortering af de mange forskel-
lige delkomponenter, som et produkt består af, 
vil muliggøre en genanvendelse af produktet ved 
skrotning. Søg efter ’upcycling’ for at se kreative 

måder at genanvende affald på. 

Organisk cyklus

Madrester hører under organisk affald og kan 
derfor nedbrydes via kompostering i en biologisk 
cyklus. De frigjorte næringsstoffer kan så bruges 
som gødning i produktion af nye fødevarer. 

Overvej, hvilke andre produkter der også er lavet 
således, at de kan komposteres. 

Løs opgave 5 og 6 på næste side.

Anvend opgaveark 4
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Opgave 5 og 6 - Produktionscyklus

Opgave 7 - Bæredygtighedsdimensioner hos Grundfos

Opgave 5

Parvis skal I analysere et produkt, som indgår i en 
teknisk cyklus, og et som passer med en biologisk 
cyklus. 
Brug gerne jeres produkter fra opgave 4. I skal analy-
sere, hvordan produktet kan belaste miljøet mindre 
i hele dets livsforløb fra vugge til vugge. Dvs. når det 
fremstilles, transporteres, bruges og genanvendes.

Opgave 6

Læreren tegner en kridtstreg på gulvet og skriver 1 2 
3 4 på stregen. Eleverne stiller sig ud for det tal, som 
beskriver deres holdning til affaldssortering, hvor 1 
er meget for og 4 er meget imod. 

Alle elever ved 1 og 3 samles og diskuterer deres 
standpunkt. Det samme gør alle elever ved 2 og 4.
Overvej nu, om du selv kan forbedre din egen af-
faldssortering? Drøft dine ideer med gruppen.

Grundfos er en stor dansk industrivirksomhed, som 
producerer pumper af alle slags. Grundfos har bære-
dygtighed som et nøglekoncept i deres tilgang.

Opgave 7

Se filmen (ca. 3 min) hvor Group Vice President, Per-
nille Blach Hansen, fra Grundfos, præsenterer deres 
syn på bæredygtighed. 

a) Hvad gør Grundfos i forhold til de tre bæredygtig-
hedsdimensioner?
b) Hvad kan I gøre på jeres kommende arbejdsplads 
for at inddrage de tre bæredygtighedsdimensioner?

”Vores overordnede mål er, at vores 
generation kan overlade jorden til næste 
generation som en renere og mere 
energifyldt jord, end vi arvede. Bæredyg-
tighed handler om at opfylde nutidens 
behov uden at gå på kompromis med 
fremtidige generationers evne til at op-
fylde egne behov for såvel naturressour-
cer og velfærd. I Grundfos er bæredyg-
tighed først og fremmest forbundet med 
måden, hvorpå vi reagerer på klimafor-
andringer.”

Kilde: dk.grundfos.com

Anvend opgaveark 5

Se film på YouTube
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vi mange af de mest almindelige metaller 
fra åbne miner. Det gælder for eksempel 
det meste kobber, aluminium og jern.

De åbne miner har ofte en stor udstræk-
ning. Enten fordi metallerne er spredt ud 
over et stort område i et tyndt lag. Det 
gælder for eksempel aluminium. Eller 
fordi man transporterer malmen på store 
køretøjer. For at de kan køre op af minen, 
må opkørslen ikke være for stejl. Hvis 
minen er dyb, betyder det, at den yder-
ste del af opkørslen kommer til at ligge 
meget langt væk fra selve minen. For at 
få plads til opkørslen må man fjerne en 
masse jord og sten.

I en stor kobbermine i Utah fjernede man 
næsten 100.000 tons sten langs minens 
sider hver dag for at få plads til opkørs-
len. Til sammenligning brød man kun 
cirka dobbelt så meget kobbermalm om 
dagen”.

Kilde: affald.dk

Lidt fakta om minedrift fra 
affald.dk

“I Danmark henter vi sten, ler og grus i 
undergrunden, men især metaller hentes 
fra miner i lande langt fra Danmark. 
Minedrift ødelægger landskabet, og der 
er mange steder også politiske problemer 
knyttet til udvindingen af metaller.

Når vi henter råstoffer i naturen, sker det 
ofte i miner langt fra Danmark. Derfor 
tænker vi ikke på, at minerne ændrer de 
landskaber, hvor de ligger. Vi tænker hel-
ler ikke på, at minerne ofte medfører en 
stor risiko for forurening af jord, vand og 
luft - især fordi der også bruges mange 
kemikalier i minedriften, og fordi miner-
ne ofte ligger i u-lande, hvor kravene 
til arbejdsmiljø og miljø ikke lever op til 
vestlige standarder.

Man skelner mellem åbne og lukkede mi-
ner. De fleste af os forbinder miner med 
underjordiske gange. Men faktisk henter 

Opgaver om 

bæredygtighed for klejnsmede
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Introduktion

Økonomisk vækst og knappe ressourcer er med til 
at presse prisen på råstoffer i vejret, og derfor har 
danske industrivirksomheder meget at vinde ved 
at arbejde målrettet med at begrænse brugen af 
råstoffer. Fremstilling af metaller er meget ener-
gikrævende, og der kommer derfor mere og mere 
fokus på genbrug af metaller i både husholdning og i 
industrien. 

http://www.affald.dk
http://www.affald.dk


Side 11

Vejledning til opgaver

Man kan vælge at printe hele dette opgaveafsnit fra 
e-bogen. Tryk på printer-ikonet i navigationen og 
vælg side 10-12. 

Enkelte opgaveark skal downloades og printes sepa-
rat.

Formål: At få et indblik i vigtigheden i at genbruge 
jern/stål. At kunne argumentere for genbrug af jern/
stål

CO2 problematikken i stålproduktion

Genbrug af metal er vigtigt set i et bæredygtigheds-
perspektiv. Når der fremstilles jern ud fra jernmalm, 
produceres der også CO2. Det er en uundgåelig 
kemisk proces. Der indgår flere kemiske reaktioner 
i jernproduktion. Her fokuserer vi på bruttoproces-
sen:

2C + O2 → 2CO
2Fe2O3 + 6CO → 4Fe + 6CO2

Kulstof (koks) bruges til at fjerne ilt i jernmalmen 
(hæmatit). Denne proces finder sted under høj 
temperatur (ca 2.000o C.) og resulterer i fremstilling 
af stål tillige med produktion af CO2. Som tommel-
fingerregel siger man, at der produceres 1 kg CO2 for 
hvert kg stål, der fremstilles. På moderne, europæ-
iske værker er man dog nede på 0,49 kg CO2 pr kg 
stål, og man nærmer sig derfor en nedre teoretisk 
grænse. Det betyder, at en yderligere reduktion ikke 
er mulig i selve fremstillingen af stål, da det er kemi-
ske processer, som sætter grænsen. Stålproducenter 
verden over arbejder målrettet på at nedsætte CO2 

Opgave A - Genbrug af metal

produktionen yderligere. Nogle af mulighederne er 
bl.a. at bruge en del af den store mængde varme 
fra jernproduktionen til fjernvarmeanlæg. På den 
måde kan man spare CO2 i varmeproduktionen.

Opgave A

1) I skal finde ud af, hvor mange kg jern/stål I gen-
bruger på jeres værksted om året. Hvor mange kg 
CO2 svarer det til? 
 
Se filmen om genbrug af metal:  
https://www.youtube.com/watch?v=n2-I_q1UxTU 

2) Virksomheden Tasso i Odense producerer årligt 
18.000 tons forbrugsjern ud fra genbrugsjern. De-
res årlige energiforbrug er 15000 MWh.
Der bliver udledt ca 200 g CO2 for hver produceret 
kWh. Hvor meget energi bruges til produktion af 1 
kg jern ved genbrug?

3) I 2020 forventer man, at CO2-udledningen pr 
produceret kWh er faldet til 150 g.
Hvordan vil CO2-regnskabet så se ud?

4) Lav en kort film, hvor I forklarer, hvordan bæ-
redygtig energiforsyning hænger sammen med 
genbrug af jern/stål.

Metalskrot er yderst velegnet til genvinding og kan 
i princippet genindvindes uendeligt mange gange. 
Det indsamlede jern- og metalskrot sendes til et 
fragmenteringsanlæg, hvor det kontrolleres, sorteres 
og bearbejdes for at opfylde stål- og metalværker-

nes kvalitets- og indkøbskrav. Der er store fordele 
forbundet med at indsamle affald og omdanne det 
til nye råvarer. Frem for alt globalt set, da det sikrer 
et bæredygtigt samfund.

https://www.youtube.com/watch?v=n2-I_q1UxTU
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Opgave B - Svejseanlæg udsugning

Svejseanlæg udsugning

Formål: At skabe opmærksomhed på, at udsugnings-
anlæg til svejseanlæg bruger meget energi. 
At finde teknologiske løsninger, som kan være med 
til at mindske den energi, som bruges i svejseanlæg.

Udsugning til svejseanlæg

Udsugning er en helt central del af svejsemiljøer. 
Traditionelt flyttes udsugningsmundingen af svej-
seren, efterhånden som arbejdet skrider frem. For 
at sikre, at den giftige svejserøg fjernes fra svejse-
området, udskiftes store luftmængder. Det kræver 
udsugningsanlæg med store dimensioner, der kører 
for fuld kraft for at sikre den lovkrævede luftkvalitet.

Det betyder, at der bruges enorme mængder energi 
på at holde udsugningsanlæggene kørende og ikke 
mindst på genopvarmning af erstatningsluften – 
særligt i vintermånederne. Den lave udnyttelse af 
udsugningsanlæggene skyldes, at selv på relativt 
korte afstande er udsugningen ikke særligt effektiv. 

Derfor er der behov for, at udsugningsmundingen er 
så tæt på svejsekilden som overhovedet muligt - få 
centimeter gør en forskel.

Effektiv adaptivt procesudsug

Formålet er at spare energi på udsugning og op-
varmning af erstatningsluft, fordi det hele tiden 
sikres, at udsugningen er så tæt på kilden og dermed 
virker så effektivt som muligt. 

Det bevirker, at man kan skrue ned for udsugningen 
til et lavere niveau, samtidig med at den lovpligtige 
luftkvalitet opretholdes. Samtidig er der den ar-
bejdsmiljømæssige fordel, at udsugningen fjerner 
mere giftig røg, når den er tæt på. En udsugning, der 

følger svejsekilden, vil helt naturligt være tættere 
på kilden, end hvis svejseren skal huske at flytte på 
den hele tiden. Samtidig er der en effektivitetsfor-
bedring, fordi svejseren kan koncentrere sig om at 
svejse.

For at holde teknologien på et relativt simpelt og 
dermed billigt og tilgængeligt niveau har man i test-
fasen valgt at arbejde med svejsning på plant bord i 
to dimensioner. 
En løsning, der placerer udsugningen i forhold til 
svejsning i det tredimensionelle rum, vil kræve en 
væsentlig mere kompliceret robotarm, end man på 
nuværende tidspunkt kan lave.

Opgave B

På Teknologisk Instituts hjemmeside: www.kortlink.
dk/hgwe kan du se, hvilke teknologier man kan bru-
ge for at styre en udsugningsrobotarm.

Diskuter i grupper:

• Hvilke fordele og ulemper har det adaptive pro-
cesudsug, som er beskrevet på Teknologisk Instituts 
hjemmeside?
• Hvilke udfordringer og fordele er der i det udsug-
ningsanlæg, som Mosbaek i Køge (bilag 1) har fået 
installeret?
• Sammenlign de forskellige løsninger på udsug-
ningsanlæg med det anlæg, som er i jeres svejsehal. 
Hvordan kan det energioptimeres?
• Kan nogle af de skitserede løsninger bruges i 
jeres værksteder?

Nogle virksomheder får ligesom Mosbaek i Køge, in-
stalleret nyt energieffektivt procesudsugningsanlæg 
med helt op til 92% udnyttelse af udsugningsluften. 

Download bilag 1

http://www.kortlink.dk/hgwe
http://www.kortlink.dk/hgwe
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_klejnsmede/mosbaek_bilag_1.pdf
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Case med svejsehal

I en svejsehal bruges der årligt 100.000 kwh, heraf 
25% på udsugning og 40% på opvarmning i svejse-
hallen.

Anlægget er gammelt og ikke udstyret med en 
genvindingsfunktion. Ved installering af et nyt anlæg 
kan virksomheden genvinde 85 % af energien i ud-
sugningsluften samtidig med, at anlægget er udsty-
ret med intelligent udsugning, der tænder auto-

matisk, når man begynder at svejse. Udsugningens 
energiforbrug er derved blevet reduceret med 50%, 
og samtidig er varmeudgifterne pga genvindingen 
blevet reduceret med 40%.

Opstil et regnskab for besparelsen på det nye anlæg, 
kwh-prisen skal I sætte til 2,50 kr. pr kwh.

• Hvor dyrt har udskiftningen af anlægget været, 
hvis man regner med, at udgiften til anlægget er 
tjent ind på 10 år i ren energibesparelse?
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Vælg dit medie

E-bogen kan læses fra både en computer (PC og 
Mac) og en tablet. Her må du vælge det medie, som 
passer bedst ind i din undervisningsform.
 
Der er fordele og ulemper ved begge medier. Men 
typisk står man over for valget mellem det store 
overblik, som man har på en computer-skærm - og 
den mobilitet eller fleksibilitet, som en tablet giver. 

Navigering i e-bog på PC og Mac
                 
På PC og Mac kan du vælge mellem forskellige navi-
geringsformer. Når du trykker på en side i e-bogen - 
og derved zoomer ind - får du præsenteret en række 
forskellige ikoner. Hvis ikke du foretager et valg, så 
er e-bogen som standard indstillet til ”Drag mode”. 
Find forklaringer på ikoner nedenfor.
Du bladrer i bogen ved at bruge enten piletaster på 
keyboard eller på pile-ikoner nederst på siden.

introduktion til brug af e-bog
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NAVIGERING ZOOM

Valg af navigeringsform

1. Drag mode: Fri navigering, hvor du trykker og 
trækker siden rundt, indtil du slipper knapper 
igen.

2. View mode: Fri navigering, hvor siden følger 
musens og cursorens bevægelser.

3. Læse mode: Fastlåst navigering i retningerne op/
ned eller højre/venstre.

Valg af Zoom

4. Zoom x2: Viser to sider på en gang 
5. Zoom x3: Viser en enkelt side.
6. Zoom x4: Nærlæsning

For at zoome ind på en side kan du i øvrigt vælge at 
bruge scroll-funktion på musen. 

 Afspilning af video på iPad

Når du læser e-bogen på en tablet, så kan du afspille 
video på to måder:

• Du kan enten vælge at zoom ind og ud i e-bogen 
med pegefinger og tommeltot, så videobilledet 
får den ønskede størrelse.

• Du kan også vælge at maksimere videoen og se 
den på YouTube ved at trykke på logoet nederst 
i højre hjørne. For at komme tilbage til e-bogen 
kan man swipe/trække fire eller fem fingre opad 
på skærmen, hvorved man får en liste over alle 
åbne programmer. Vælg e-bogen (e-pages.dk). 
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Colourbox: Side 3a, 3b, 4b, 5a, 7, 10, 13
Keld Petersen: Side 4a, 5b, 5c, 6, 8a, 8b
Grundfos: Side 9

baggrund for materiale
Lærervejledning

Denne e-bog handler om bæredygtighed for klejns-
mede. Materialet er målrettet erhvervsuddannelsen 
til klejnsmed. Opgaverne er indelt i to emner:

A. Sortering og genanvendelse af jern/stål
B. Energiforbrug og arbejdsmiljø

Materialet og de tilhørende opgaver er tænkt som 
værende selvinstruerende. De enkelte emner og 
opgaver kan bruges uafhængigt af hinanden på 
grundforløbet. 

Det anbefales imidlertid, at starte med det indle-
dende emne “Introduktion til bæredygtighed”, som 
omhandler bæredygtighedsbegrebet.

Materialet er kompatibelt med CD-ord. 

Baggrund

Materialet er udviklet til de gældende kompe-
tencemål for erhvervsuddannelser inden for 
metal. 

E-bogens behandling af bæredygtighed er inspi-
reret af Uddannelse for bæredygtig udvikling i
erhvervuddannelserne fra Friluftsrådet 2014.

Materialet har derfor vægt på at integrere bære-
dygtighed i den almindelige undervisning og der 
udvikle elevernes handlekompetence i forhold til 
bæredygtighed gennem undersøgelse, diskussi-
on, refleksion og handling. 

Materialet indeholder henvisninger til hjemme-

sider for en række virksomheder, institutioner og 
styrelser. Dette er gjort for at henlede elevernes 
opmærksomhed på disse aktørers betydning for 
forskellige aspekter af deres daglige arbejde med 
bæredygtighed som faglærte.

Få inspiration til videre arbejde med bæredygtig-
hed - se mindmap.

Støttet af

Materialet er produceret med støtte fra Mini-
steriet for Børn og Undervisning og Ligestillings 
udlodningsmidler.

http://www.groentflag.dk/media/984642/amu-rapport-i-skabelon.pdf
http://www.groentflag.dk/media/984642/amu-rapport-i-skabelon.pdf
http://www.e-pages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_elforbrug/mindmap_elforbrug.pdf



