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Forord

Til dig:
Dette hæfte er til dig der går i 3.-4. klasse.
Her kan du læse om papirets historie og om frem-
stilling af papir. Du kan også lave sjove aktiviteter 
om papir på skolen og på genbrugsstationen. For 
eksempel kan du undersøge, hvordan I samler 
papir ind til genbrug på skolen, og du kan bygge 
en minigenbrugsstation.

Til din lærer:
Der er en vejledning hvor din lærer bl.a. kan 
finde mål, affaldsfaglig viden og ekstraaktiviteter. 
Ekstra aktiviteterne kan være et rigtig godt supple-
ment til aktiviteterne i dette hæfte. 
Hæftet her samt lærervejledningen kan down-
loades via www.vestfor.dk. Her er det også 
muligt at hente en liste med kontaktoplysninger 
til genbrugs stationen. Endvidere er der kontakt-
oplysninger til den pædagogiske central, hvor 
I kan bestille klassesæt af hæftet samt lærer-
vejledningen.

Rigtig god fornøjelse.
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Hvad er papir?

Tænk over alt det som du 
allerede ved om papir.  
Svar på spørgsmålene herunder.

•  Hvad er papir?
• Hvilke slags papir kender du?
• Hvad bruger du papir til?
• Hvor bruger du papir?
• Hvad er papir lavet af?
•  Hvad gør du med dine Anders And blade, når du ikke vil gemme dem mere?
•  Hvad gør I med papiraffald hjemme hos jer?

Skriv dine svar herunder:

 

 

 

 

 

 

 
Mærk papiret

Praktisk opgave

Gå sammen i grupper på to personer i hver. Tag tre forskellige typer papir. For eksem-
pel silkepapir, glanspapir, almindeligt skrivepapir, karton, wc-papir, eller pap.
Mærk med hænderne på papirets overflade. Tal om hvordan det føles. Er overfladen 
glat, ru, blød eller grov? Er papiret tykt eller tyndt?

Mål: Introduktion til papiraffald med afsæt i elevernes hverdag.
Forberedelse: Find forskellige typer papir, karton og pap frem.
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Papir i klassen

Praktisk opgave

Nu skal I indsamle papir til genbrug i klassen. 
Man kan genbruge papir, derfor skal det ikke i den almindelige 
skraldespand. Tal med jeres pedel om at få en beholder til papir i klassen. 
Hver dag i en uge skal I veje papiret. I kan gøre det sådan:

(Din vægt med papir) ÷ din vægt = papirets vægt

Mandag Vægt

Tirsdag Vægt

Onsdag Vægt

Torsdag Vægt

Fredag Vægt

Spørgsmål 1:
Hvor meget papir har I samlet i denne uge?

Svar

Spørgsmål 2:
Hvis I samler den samme mængde papir hver uge, hvor meget papir indsamler I så  
på et år? (Husk at trække de uger fra, I er på ferie).

Svar

Spørgsmål 3:
Hvis man indsamler 1.000 kg papir til genbrug, sparer man 17 træer fra at blive  
fældet, og man sparer en masse energi, vand og kemikalier.
Der kan være cirka 450 kg papir i en container som den, du ser på billedet. Måske  
er der en container til papir i nærheden af, hvor du bor eller nær ved skolen?
Hvor mange træer er der sparet ved at genbruge papiret fra papircontaineren?

Svar
 

Mål: At eleverne forholder sig til deres eget papirforbrug. At det tydeliggøres, hvor stor en mængde papir de bruger.
Forberedelse: Evt. papkasse til papirindsamling. En vægt.



læs om:

Papir lavet af papyrus
I Egypten fandt man for cirka 5000 år siden 
ud af at fremstille papir af papyrusplanten. 
Marven fra planten blev skåret i tynde 
strimler og lagt i blød i vand. Efter nogle 
dage kunne man flette, presse og tørre 
plantemarven til store ark papir. Ordet papir  
stammer fra papyrus.

Papir lavet af hud fra dyr
I oldtiden (fra 13.000 før Kristus fødsel til 
1050 efter Kristus fødsel) og langt ind i 
middelalderen (fra 1050-1500) fremstillede  
man papir af pergament. Pergament var 
fremstillet af hud fra dyr, for eksempel 
fra får og geder. Det er et meget stærkt 
materiale, og det er derfor godt til papir. I 
middelalderen var pergament meget dyrt, 
derfor var det kun de rigeste, som havde 
råd til det.

Papir lavet af planter
Kineserne fremstillede for cirka 2000 år 
siden papir på næsten samme måde, som vi 
fremstiller papir i dag. Man brugte planter, 
som man opløste i vand. Derefter tørrede 
man planterne på net, og så havde man 
papir.

Papir lavet af klude
I Europa begyndte fremstilling af papir for 
cirka 700 år siden. Dengang brugte man 
hør- og bomuldsklude. For cirka 350 år 
siden kom der god gang i papirfremstillin-
gen her i Danmark. Blandt andet var der 
flere vandmøller langs Mølleåen (mellem 
Furesø og Øresund). Her brugte man også 
bomuldsklude i papirfremstillingen. 
Se mere på linket: http://www.tyra.dk/
Renessancens%20Papirmoller.htm

Papirets historie

3000 f. kr.

Fremstilling af 
papir af papyrus

år 0

Fremstilling af 
papir af planter

1300 e. kr.

Fremstilling af 
papir af klude

1650 e. kr.

Fremstilling af papir på 
møller langs mølleåen

1800 e. kr.

Fremstilling af 
papir af træ

i dag

Fremstilling af papir 
af brugt papir

13.000 f. kr. 1050 e. kr.

Fremstilling af papir af hud fra dyr
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Svar på spørgsmålene herunder:
Spørgsmål 1:
Hvad var det i papyrusplanten som Egypterne brugte til at fremstille papir?

Svar

Spørgsmål 2:
Hvorfor var det kun få mennesker i oldtiden, der kunne bruge papir?

Svar

Spørgsmål 3:
Hvad brugte kineserne til at fremstille papir?

Svar

Spørgsmål 4:
Hvad bruger hvepse til at bygge deres hvepsebo?

Svar

Papir lavet af træ
For cirka 200 år siden fandt en tysker ud 
af at fremstille papir af træ. Ved at studere 
hvepse fandt han ud af, at han kunne frem-
stille papir på næsten samme måde, som 
hvepsene fremstillede deres bo. Hvepsene 
tyggede træ og blandede det med spyt for 
at bygge deres boer. Blandingen af træ og 
vand er netop den måde, vi fremstiller papir 
på i dag.

i Danmark i dag
I Dalum på Fyn er et af de eneste steder, 
hvor man i dag fremstiller papir i Danmark. 
Her fremstiller man primært papir ud fra 
genbrugspapir. Det kan du læse mere om i 
afsnittet “fremstilling af papir”.

P
ap

irets h
istorie

3000 f. kr.

Fremstilling af 
papir af papyrus

år 0

Fremstilling af 
papir af planter

1300 e. kr.

Fremstilling af 
papir af klude

1650 e. kr.

Fremstilling af papir på 
møller langs mølleåen

1800 e. kr.

Fremstilling af 
papir af træ

i dag

Fremstilling af papir 
af brugt papir

13.000 f. kr. 1050 e. kr.

Fremstilling af papir af hud fra dyr
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Materialet papir

læs om: 

Nyt papir er fremstillet af træ. Der er  
stærke fibre i træet. I naturen er det  
dem som holder træet oprejst når det  
blæser. De stærke fibre er vigtige ved  
fremstilling af papir. Det er fibrene,  
der gør det færdige papir stærkt.  
Fibrene ligner små hår. Du kan se  
fibrene på billedet:

Praktisk opgave

Prøv selv at lægge forskelligt papir  
under et mikroskop eller en stereolup 
og se hvordan papirfibrene ligger på 
kryds og tværs af hinanden.

Man kan opdele papir i forskellige 
typer:

a  Silkepapir er meget tyndt.  
Det indeholder få lag fibre.

B  Skrivepapir er lidt tykkere og  
indeholder lidt flere fibre.

C  Karton og pap er meget tykkere  
og indeholder mange fibre.

Det er godt at vide dette, da det har  
betydning for, hvor du skal aflevere  
papiret til genbrug. På næste side kan  
du teste, hvor stærkt papir er.

a

B

C
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M
aterialet p

ap
ir

Mål: At eleverne får kendskab til materialerne papir, karton og pap.
Forberedelse: Forskellige typer af papir, karton og pap. En balje. Et målebæger. En tragt.

Praktisk opgave

Test papirets styrke
Gå sammen i grupper af cirka fire personer. 
Hver gruppe afprøver hver deres stykke papir. For eksempel silkepapir, glanspapir,  
almindeligt skrivepapir, karton, eller pap. Hver gruppe tester deres papir med to test:

Test 1
Sådan gør i:
Tag fat og riv i papiret. 
Hvilket papir er lettest at rive i?

Test 2
Det skal i bruge:
•   En balje
•   Et målebæger
•   En tragt

Sådan gør i:
Fyld baljen op med vand. Læg papiret i baljen og lad det suge så meget vand, som  
det kan. Tag papiret op af baljen. Hæld det vand som er tilovers op i målebægret.  
Brug eventuelt tragten som hjælp. Hvilket papir sugede mest vand?
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læs om: 

Når man laver papir på en fabrik, så kalder man det at fremstille papir. Papir bliver 
fremstillet enten direkte af træ eller af brugt papir. Man starter altid fremstillingen af 
papir med at lave en pulp med fibre. Pulpen ser ud som havregrød. Man laver som  
regel pulpen på to forskellige måder:
•   En træpulp som er lavet af fibre fra træ.
•   En genbrugspulp som er lavet af fibre fra brugt papir.

Her kan du læse om, hvordan de to forskellige slags pulp bliver lavet. Til sidst kan du 
læse om selve fremstillingen af papir på fabrikken. 
På tegningen ovenover kan du se papirets kredsløb. Kreds løbet viser, hvad der sker 
med papiret, når du afleverer det til genbrug.

Fremstilling af papir 



Frem
stillin

g
 af p

ap
ir

Træpulp
Ved fremstilling af træpulp bruger man fibre fra træ, energi, vand og kemikalier. Man 
bruger enten fyrre- eller grantræ. På tegningen kan du se fremstillingen af træpulpen. 
a Først bliver træet fældet. B Så bliver barken fjernet, C og træet bliver hugget til 
flis. Flis er små stykker træ. D Træflisen bliver kogt i en stor gryde med vand og flere 
kemikalier. Så kommer fiberen ud af træflisen. E Til sidst bliver træpulpen bleget med 
et kemikalie, og den er klar. Træpulpen bliver kørt til papirfabrikken.

Genbrugspulp
Der er forskel på genbrugspulp, alt efter hvilket papir det er lavet af. Der er for ek-
sempel genbrugspulp lavet af skrivepapir, af karton eller af pap. a Når man fremstiller 
genbrugspulp, så opløser man det brugte papir i et kar med vand og lidt kemikalier.  
B Denne blanding bliver hældt ud på en stor si, hvor større dele som klips kommer fra. 
C Sæbe og luft bliver tilsat. Det ligner en stor vasketøjsbalje med skumbobler. Sådan 
bliver tryk sværten fjernet. D Til sidst bliver genbrugspulpen bleget med et kemikalie,  
og den er klar. Genbrugspulpen bliver kørt til papirfabrikken.

11

a

B

C

D

E

D

B

a

C
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Frem
stillin

g
 af p

ap
ir

Selve papirfremstillingen
Når man skal fremstille nyt papir, foregår det lidt på samme måde som når du bager 
kager. Man bruger en opskrift. Man skal nemlig bruge forskellige slags pulp, alt efter 
hvilket papir man vil fremstille. Hvis man skal fremstille mælke kartoner, bruger man 
mest træpulp. Hvis man vil fremstille æggebakker blander man genbrugspulp fra både 
papir, karton og pap. Hvidt skrivepapir bliver fremstillet af en blanding af genbrugspulp 
og træpulp.

a

B

C

D

E
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Frem
stillin
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 af p
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a
Det første, der sker på papirfabrikken er, at de forskellige slags pulp bliver  
hældt i det samme kar.

B
Det bliver blandet med vand og kemikalier. 
Hvilke kemikalier, der kommeri, afhænger af, 
hvad det færdige papir skal bruges til.

C
Pulpen bliver nu hældt ud på et net, 
hvor vandet kan løbe fra. Det er her, pulpen 
bliver til papir. Det sker ved at nettet bliver 
rystet, så fibrene kan blive blandet godt.

D 
Bagefter presser og tørrer 
man papiret, så alt vand 
kommer væk.

E
Det tørre papir bliver rullet 
op på store ruller. Senere 
bliver det skåret til i de 
størrelser, man skal 
bruge.

Når vi genbruger papir sparer vi træ, energi, vand og kemikalier, fordi der bruges  
mere af det ved fremstilling af træpulp. Herved belaster vi naturen mindre. Derfor er 
det vigtigt at aflevere papir til genbrug og ikke smide det i den alminde lige skralde-
spand. Det er også vigtigt at aflevere papir og pap i hver sin beholder til genbrug,  
da de bliver til hver deres genbrugspulp.

Mål: At eleverne lærer om papirets opbygning af fibre, som har den egenskab, at de kan genbruges.
Forberedelse: -
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lav dit eget genbrugspapir

Praktisk opgave

Vidste du, at man kan lave flotte gavekort ud af genbrugspapir?  
Nu får du muligheden for at prøve det selv.

Mål: At eleverne selv skal have hænderne i papirfremstilling. 
Herved kan de erfare, at papir kan bruges igen og igen bare 
ved at opløse det gamle papir i vand!

Forberedelse: Hent vejledning på www.affald.dk. Sørg for 
forskellige papirtyper, og skaf en kasse med remedier. 
Læs hvordan på www.vestfor.dk og se i lærer vejledningen.
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Papiraffald i Danmark

læs om: 

Måske kender du allerede affaldspyramiden. Der er fire måder at behandle affald på:
Genbrug, forbrænding, deponi og specialbehandling. Kender du den ikke, så kan du  
gå ind på www.affald.dk for 3.-4. klasse og se temaet behandling.

Her kan du se et eksempel på affaldspyramiden, som kun indeholder papir, karton  
og papaffald.

•  I det grønne felt kan du 
se papir, karton og pap, 
som kan genbruges. 
Aviser, reklamer og 
breve er eksempler på 
papir til genbrug. Rene 
toiletrullerør og skole-
mapper er eksempler 
på pap og karton, man 
kan genbruge.

•  Det røde felt er affald 
til forbrænding. Ved 
forbrændingen laver 
man strøm og varme. 
Papir, karton og pap, 
der er beskidt og vådt, 
skal til forbrænding. 
Det er for eksempel 
slikpapir, snotpapir, 
brugte bleer, mælke-
kartoner og pizza-
bakker.
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Mål: Introduktion til behandling af papiraffald og erfaring med 
korrekt sortering.

Forberedelse: Fremskaf forskelligt papir og papaffald og  
tre beholdere til sorteringen.

P
ap

iraffald
 i D

an
m

ark

Når du skal samle papir, karton og pap sammen til genbrug, så gør du det måske i en 
beholder som den på billedet. Eller måske bruger du en papkasse. Når beholderen er 
fuld, skal den tømmes udenfor. 

Måske har I en papir- og en pap-
container udenfor, hvor du bor.  
Måske skal I bruge papir- og pap-
containeren på genbrugsstationen. 
Måske har I også særlige containere 
på skolen til papir og pap til genbrug. 
Husk, at papir skal i sin egen container, 
mens karton og pap skal i den samme 
container. 

Sorter dit papir- og papaffald

Praktisk opgave

Til denne øvelse skal du tage papir og papaffald med hjemmefra.

Gå sammen med dine kammerater i grupper med cirka fire i hver. Sorter
affaldet i tre forskellige beholdere:
•  En til papir til genbrug
•  En til karton og pap til genbrug
•  En til affald der skal brændes, især papir, karton og pap
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Mål: At eleverne får kendskab til den lokale genbrugs station, 
og at de opnår en god dialog med formidleren.  
Herigennem skal eleverne lære, at affald er en vigtig

 ressource, og eleverne skal opleve betydningen af at  
sortere affald korrekt.
Forberedelse: Find jeres genbrugsstation på www.vestfor.dk 
og book et besøg

læs om: 

På genbrugsstationen er der mange containere. Her kan man sortere sit affald
grundigt. Der er for eksempel containere til papir og pap til genbrug. Der må
ikke komme madaffald på genbrugsstationen.

Genbrugsstationen
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Klar til besøget på genbrugs stationen 
I skal arbejde sammen i grupper med cirka fire i hver. Find på 2-3 spørgsmål, som I 
kan stille til formidleren på genbrugsstationen. Har du for eksempel affald derhjemme, 
som du ikke ved, hvad du skal gøre med, så spørg formidleren om det. Prøv eventuelt 
at lære spørgsmålene udenad. En god ide er at tage et kamera med. Billederne kan 
bruges i arbejdet med papirudstillingen.

Tipskupon
Bagerst i hæftet finder du en tipskupon. Udfyld den inden besøget  
på genbrugs stationen. På bagsiden af tipskuponen er der plads til 
dine spørgsmål. Tag tipskuponen med på genbrugsstationen.

1

X

2

1.
Hvor mange gange kan 

vi genbruge papir? 0 gange,  papir kan ikke 
genbruges Op til 7 gange

Op til 20 gange

2.
Hvilke typer papir kan 

vi ikke genbruge? Et nyt “glitren-
de” ugeblad Tegnepapir

En våd avis 
med mudder på

3.
Hvad er helt nyt papir 

lavet af i dag?
Papyrusfibre

Bladene fra siv
Træfibre

4.
Kan en pizzabakke 

genbruges?
Nej, for der er 

et tyndt lag 
plastik på inder-

siden af pizza-
bakken

Nej, for der er 
madrester på 

pizzabakken
Ja, for pizza-

bakken er lavet 
af pap

5.
Hvilke af følgene ting 

er lavet af papir? En biografbillet
Et sugerør

Et sengetæppe

6.
Hvorfor er det godt at 

genbruge papir?
Papiret bliver 

finere og glat-
tere af at blive 

genbrugt
Vi sparer energi, vand og 

kemikalier, når 
vi genbruger 

papir

Det tager kortere tid at 
genbruge papir 

end at lave det 
af nyt træ

7.
Kan en tom slikpose 

genbruges?
Ja, posen er 

lavet af papir Ja, den kan 
komposteres Nej, en tom 

slikpose er 
fedtet med 

slikrester, og 
skal derfor til 

forbrænding

8.
Hvor meget af vores 

papir genbruger vi i 

Danmark?
En meget  lille del bliver 

genbrugt Omkring halv-
delen bliver 

genbrugt Næsten alt 
papir bliver 

genbrugt

9.
Kan man købe toilet-

papir, som er lavet af 

brugt skrivepapir?
Ja, men kun i 

særlige butikker Ja, det meste 
toiletpapir er 

faktisk lavet af 
genbrugspapir

Nej, toiletpapir 
er altid lavet  

af træ

10.
I hvilken container skal 

du lægge dine gamle 

Anders And blade, når 

du afleverer dem til 

genbrug på genbrugs-

stationen?

I containeren til 
småt brændbart I containeren til 

stort brændbart I containeren  
til papir

11.
Kan æggebakker være 

lavet af brugt papir? Ja, det er de 
altid

Nej, det kan de 
ikke

Det er de nogle 
gange

12.
Hvor meget papir 

bruger hver dansker på 

et år?
Cirka 10 kg

Cirka 50 kg
Cirka 250 kg

13.
Hvad sker der med 

mælkekartonen, når du 

har smidt den ud?
Den kommer 

til en fabrik og 
bliver genbrugt

Den kommer på 

deponi/losse-
pladsen Den bliver brændt på 

forbrændings-
anlægget

1

X

2

1.
Hvor mange gange kan 

vi genbruge papir?

0 gange,  

papir kan ikke 

genbruges

Op til 7
 gange

Op til 2
0 gange

2.
Hvilke typer papir kan 

vi ikke genbruge?

Et nyt “glitre
n-

de” ugeblad

Tegnepapir
En våd avis 

med mudder på

3.
Hvad er helt nyt papir 

lavet af i d
ag?

Papyrusfibre
Bladene fra siv

Træfibre

4.
Kan en pizza

bakke 

genbruges?

Nej, fo
r der er 

et tyndt lag 

plastik på inder-

siden af pizza
-

bakken

Nej, fo
r der er 

madrester på 

pizza
bakken

Ja, for pizza
-

bakken er lavet 

af pap

5.
Hvilke af følgene ting 

er lavet af papir?

En biografbillet
Et sugerør

Et sengetæppe

6.
Hvorfor er det godt at 

genbruge papir?

Papiret bliver 

finere og glat-

tere af at blive 

genbrugt

Vi sparer 

energi, vand og 

kemikalier, når 

vi genbruger 

papir

Det tager 

kortere tid at 

genbruge papir 

end at lave det 

af nyt træ

7.
Kan en tom slik

pose 

genbruges?

Ja, posen er 

lavet af papir

Ja, den kan 

komposteres

Nej, en tom 

slikpose er 

fedtet med 

slikrester, og 

skal derfor til 

forbrænding

8.
Hvor meget af vores 

papir genbruger vi i 

Danmark?

En meget  

lille del bliver 

genbrugt

Omkring halv-

delen bliver 

genbrugt

Næsten alt 

papir bliver 

genbrugt

9.
Kan man købe toilet-

papir, so
m er lavet af 

brugt skrivepapir?

Ja, men kun i 

særlige butikker

Ja, det meste 

toiletpapir er 

faktisk lavet af 

genbrugspapir

Nej, to
iletpapir 

er altid lavet  

af træ

10.
I hvilken container skal 

du lægge dine gamle 

Anders A
nd blade, når 

du afleverer dem til 

genbrug på genbrugs-

stationen?

I containeren til 

småt brændbart

I containeren til 

stort brændbart

I containeren  

til p
apir

11.
Kan æggebakker være 

lavet af brugt papir?

Ja, det er de 

altid

Nej, det kan de 

ikke

Det er de nogle 

gange

12.
Hvor meget papir 

bruger hver dansker på 

et år?

Cirka 10 kg
Cirka 50 kg

Cirka 250 kg

13.
Hvad sker der med 

mælkekartonen, når du 

har sm
idt den ud?

Den kommer 

til en fabrik og 

bliver genbrugt

Den kommer på 

deponi/losse-

pladsen

Den bliver 

brændt på 

forbrændings-

anlægget
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Besøget på genbrugsstationen 
Gå rundt med formidleren. Stil de spørgsmål, som I har forberedt.
•  Spørg, om formidleren vil gennemgå jeres tipskuponer.
•  Tag billeder med kameraet. Tag billeder af de forskellige containere. Tag billeder af 

forskelligt affald, blandt andet papiraffald.
•  Tag billeder af containere, der bliver brugt til: affald til genbrug, brændbart affald,  

affald til deponi og affald til specialbehandling.
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Papir og pap på skolen

Praktisk opgave

Undersøg hvor meget papir og pap I samler ind til genbrug på hele skolen.
Prøv at komme med ideer til, hvordan der kan samles 
endnu mere papir og pap ind til genbrug.

Saml papir og pap ind på jeres skole
Det skal i bruge:
•  Kort over skolen
•  Farveblyanter, farvede kuglepenne eller tusser
•  Kamera

Sådan gør i:
•  Gå rundt med pedellen på skolen. Tal med ham/hende om hvad I har af beholdere og 

containere til papir og pap. Tal om, hvor meget papir og pap der bliver samlet ind på 
skolen i løbet af en uge.

•  I grupper af cirka fire elever har I et kort over skolen. Gå en tur rundt på skolen. Sæt 
markeringer på kortet med en farveblyant. Det skal være på de steder, hvor der er 
beholdere til papir og pap. For eksempel kan beholderne til papir være lyseblå marke-
ringer, og beholderne til pap kan være mørkeblå markeringer. Tag billeder undervejs. 
Dem kan I eventuelt bruge i arbejdet med papirudstillingen. Kig godt efter, om der er 
steder, hvor I synes, at der mangler beholdere til papir og pap.
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Efter rundturen taler I, i klassen, om følgende spørgsmål:

a Står beholderne til papir og pap, så det er let at aflevere det til genbrug?
B Hvor langt synes I, at der må være mellem hver beholder til papir og pap?
C Hvor stor en mængde papir og pap bliver der indsamlet på skolen hver uge?
D Har I brug for flere beholdere til papir end til pap?
E Er det let at tømme papir- og papbeholderne udenfor i containerne?

Saml endnu mere papir og pap ind på skolen
•  Tænk over jeres svar på spørgsmålene A-E. 
•  I kan nu måle op på kortet og indsætte nye beholdere der, hvor I mener, at de  

mangler. Marker med en ny farve på kortet. For eksempel lyserøde markeringer til 
nye papirbeholdere og mørkerøde markeringer til nye papbeholdere. 

•  Bliv enige om en fælles løsning i klassen.
•  Vis løsningen til skolens pedel eller leder og gør følgende:  

Spørg, om det er muligt at få de ekstra beholdere som I har fundet frem til, at der 
mangler (hvis de mangler). 

•  Fortæl om alt det, I har lært. Fortæl hvorfor det er vigtigt at indsamle papir og  
pap til genbrug.

•  Spørg, eventuelt om det er muligt at få lettere adgang til papir- og papcontainerne 
udendørs. 

Mål: Fokus på skolens papirforbrug og øge mængden af 
indsamlet papir til genbrug.

Forberedelse: Skaf et kort over skolen, adgang til kamera, 
adgang til computer med printer og aftale med pedellen.
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Papirudstillingen

Praktisk opgave

I dette afsnit skal du selv fremstille en container af en æske. Derefter skal du sammen 
med dine kammerater bygge en minigenbrugsstation med alle jeres containere.  
Derudover skal I fremstille to plakater, som fortæller om det, I har lært.

Minigenbrugsstationen
Det skal du bruge:
•  En æske, for eksempel en skotøjsæske
•  Blå maling
•  Tusser eller maling i forskellige farver
•  En stor træplade eller et bord

Sådan gør du:
•  Mal æsken blå og lad den tørre.
•  På æsken tegner du skiltet fra en af containerne, som du så på genbrugsstationen.
•  Husk det affald, der måtte komme i denne container.
•  Husk det lille symbol forneden som viser, hvor affaldet fra denne container hører til  

i affaldspyramiden.
•  Tegn det affald, som hører til i containeren, på æskens inderside.
• Læg eventuelt affald som passer i denne container.
•  Der, hvor udstillingen skal være, lægger I pladen eller stiller bordet. I stiller  

containerne op, så de står cirka på samme måde, som de gjorde ude på genbrugs-
stationen.
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Plakat 1: Besøget på genbrugsstationen
Det skal i bruge:
•  1 stort stykke karton
•  Sakse
•  Lim
•  Computer med printer

Sådan gør i:
•  Skriv de vigtigste svar fra formidleren  

ind på computer, og print dem ud.
•  Print billederne fra besøget på  

genbrugsstationen.
•  Klip svar og billeder ud, og læg dem  

op på kartonet.

Sørg for, at billederne passer sammen med  
svarene. Hvis formidleren for eksempel  
har svaret på et spørgsmål om papir,  
så sæt det svar op ved siden af et billede  
af en papircontainer. Lim nu svarene og billederne fast på kartonet.

Plakat 2: Papir på skolen
Det skal I bruge:
•  1 stort stykke karton
•  Sakse
•  Lim
•  Computer med printer
•  Tusser eller kuglepenne

Sådan gør i:
•  Print billederne som I tog på 

rundturen på skolen.  
Klip billederne ud, og lim dem 
fast på kartonet.

•  Lim kortet med alle jeres 
markeringer op på kartonet.

•  Skriv en forklaring om billederne og hvad kortet viser.
•  Skriv samtidig på plakaten, hvor meget papir der bliver indsamlet på skolen  

hver uge.

Hæng plakaterne op sammen med minigenbrugsstationen, og udstillingen er klar.

Mål: At give eleverne øvelse i at formidle og at evaluere  
undervisningsforløbet.

Forberedelse: Skaf karton, sakse, lim, tusser og computer 
med printer. Aftale om et udstillingssted fx på skolebiblioteket.
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Ordbog

Genanvendelse

Forbrænding

Deponi

Specialbehandling

Affaldspyramiden
- sådan behandler vi affaldet

Genanvendelse

Forbrænding

Deponi

Specialbehandling

Affaldspyramiden
- sådan behandler vi affaldet

affalds-
behandling

affalds-
pyramide

affalds-
sortering

Brændbart

Container

Når man arbejder med 
affald på en bestemt 
måde. For eksempel at 
“omdanne” det til en  
ny ting.

Trekant der viser af-
faldsbehandling i 
Danmark. Med genbrug 
(grønt felt) i bunden, 
forbrænding (rødt felt)  
i midten og deponi  
(blåt felt) øverst.

At dele affaldet op  
efter det materiale det 
er fremstillet af.

Det affald der kan 
brænde på et for-
brændingsanlæg,  
uden at det skader  
naturen.

En metalkasse til  
affald.



   

25

Deponi

Fibre

Forbrændings- 
anlæg

Genbrug

Genbrugspapir

Et hul i jorden til  
affald.

Lange, stærke kæder, 
der ligner hår, som  
i naturen holder træet 
oprejst. Denne styrke 
udnyttes, når man 
fremstiller papir.

Et anlæg til at brænde 
det affald som ikke kan
genbruges.

At bruge tingen igen.

Papir der er fremstillet 
af brugt papir.
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Genbrugspulp

Genbrugs-
station

Materiale

Papirfabrikken

Papir-
fremstillingen

Grød af fibre som  
kommer fra brugt  
papir, karton eller pap.

En plads med mange 
containere hvor man 
kan sortere sit affald.

Det som tingen er  
lavet af. Papir er lavet 
af fibre fra træ.

Det sted hvor man 
fremstiller papir.

At lave papir.
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Papyrus

Pergament

Pulp

Special-
behandling

Træpulp

En plante til papir-
fremstilling.

Hud fra dyr til papir-
fremstilling.

Grød af fibre.

Det affald som skal  
behandles på en  
særlig måde, fordi det 
kan være farligt. For 
eksempel maling eller 
batterier.

Grød af fibre som  
kommer fra træ.



Tipskupon
Prøv at udfylde tipskuponen inden besøget på genbrugsstationen.
Du udfylder ved at sætte en ring om det rigtige svar-felt 1-X-2.
Du tager tipskuponen med ud på genbrugsstationen.

1 X 2

1. Hvor mange gange kan 
vi genbruge papir?

0 gange,  
papir kan ikke 
genbruges

Op til 7 gange Op til 20 gange

2. Hvilke typer papir kan 
vi ikke genbruge?

Et nyt “glitren-
de” ugeblad

Tegnepapir En våd avis 
med mudder på

3. Hvad er helt nyt papir 
lavet af i dag?

Papyrusfibre Bladene fra siv Træfibre

4. Kan en pizzabakke 
genbruges?

Nej, for der er 
et tyndt lag 
plastik på inder-
siden af pizza-
bakken

Nej, for der er 
madrester på 
pizzabakken

Ja, for pizza-
bakken er lavet 
af pap

5. Hvilke af følgene ting 
er lavet af papir?

En biografbillet Et sugerør Et sengetæppe

6. Hvorfor er det godt at 
genbruge papir?

Papiret bliver 
finere og glat-
tere af at blive 
genbrugt

Vi sparer 
energi, vand og 
kemikalier, når 
vi genbruger 
papir

Det tager 
kortere tid at 
genbruge papir 
end at lave det 
af nyt træ

7. Kan en tom slikpose 
genbruges?

Ja, posen er 
lavet af papir

Ja, den kan 
komposteres

Nej, en tom 
slikpose er 
fedtet med 
slikrester, og 
skal derfor til 
forbrænding

8. Hvor meget af vores 
papir genbruger vi i 
Danmark?

En meget  
lille del bliver 
genbrugt

Omkring halv-
delen bliver 
genbrugt

Næsten alt 
papir bliver 
genbrugt

9. Kan man købe toilet-
papir, som er lavet af 
brugt skrivepapir?

Ja, men kun i 
særlige butikker

Ja, det meste 
toiletpapir er 
faktisk lavet af 
genbrugspapir

Nej, toiletpapir 
er altid lavet  
af træ

10. I hvilken container skal 
du lægge dine gamle 
Anders And blade, når 
du afleverer dem til 
genbrug på genbrugs-
stationen?

I containeren til 
småt brændbart

I containeren til 
stort brændbart

I containeren  
til papir

11. Kan æggebakker være 
lavet af brugt papir?

Ja, det er de 
altid

Nej, det kan de 
ikke

Det er de nogle 
gange

12. Hvor meget papir 
bruger hver dansker på 
et år?

Cirka 10 kg Cirka 50 kg Cirka 250 kg

13. Hvad sker der med 
mælkekartonen, når du 
har smidt den ud?

Den kommer 
til en fabrik og 
bliver genbrugt

Den kommer på 
deponi/losse-
pladsen

Den bliver 
brændt på 
forbrændings-
anlægget
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Har du lyst til at:
• Løse sjove opgaver om papir?
•  Lære om hvordan de gamle egyptere lavede papir?
•  Teste forskellige typer papir?
•  Lære om hvordan man fremstiller papir i dag?
•  Lave dit eget flotte genbrugspapir?
•  Sortere affald?
•  Besøge en genbrugsstation?
•  Forbedre indsamlingen af papir på din skole?
•  Lave en spændende udstilling om papir?
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