
5.-6. klasse

Affald skal 
genbruges

F r A  Y T  T i l  n Y T Den geniale genbrugsstation
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Tipskupon 

Udfyld tipskuponen inden besøget på genbrugsstationen. 

Sæt en ring om det rigtige svarfelt 1-x-2. 

Tag tipskuponen med ud på genbrugsstationen. 

1
X

2

1. Hvor mange forskellige 

slags affald kan man 

aflevere på en genbrugs-

station?

3

15
Mere end 20

2. Hvilken farve skal sæk-

ken med affald være, 

hvis du afleverer den på 

genbrugsstationen?

Klar 
(gennemsigtig)

Brun
Sort

3. Hvor skal man aflevere 

almindelige batterier?

I containeren til 

metal, sammen 

med dåser og 

gamle cykler

Der hvor man 

kan aflevere 

farligt affald. 

Eventuelt i en 

særskilt beholder 

til batterier

I containeren 

med affald til 

deponi

4. Skal marmeladeglasset 

være skyllet, når man 

afleverer det?

Nej, det bliver 

smeltet ved så 

høj varme at 

marmeladen 

brænder af

Ja, for ellers 

tiltrækker det 

hvepse og rotter

Nej, rester af 

marmelade giver 

en god duft på 

genbrugsstatio-

nen

5. Hvor mange ton papir 

kan der være i et læs 

(en container), der er på 

genbrugsstationen?

Cirka 1 ton
Cirka 5 ton

Cirka 8 ton

6. Må man aflevere en brugt 

pizzabakke på genbrugs-

stationen?

Ja, den skal i 

småt brændbart 

containeren

Ja, hvis den er 

gjort ren, må den 

komme i papcon-

taineren

Nej, den hører til 

restaffald, og det 

må ikke komme 

på genbrugssta-

tionen

7. Hvor skal en tom ma-

lerbøtte af plastik, der 

har været vandbaseret 

maling i afleveres på 

genbrugsstationen?

Den skal i kemi-

kalierummet 

Den skal i metal-

containeren

Den skal i småt 

brændbart con-

taineren

8. Hvilken slags affald mod-

tager genbrugsstationen 

mest af?

Papir
Haveaffald

Plastflasker

9. Hvem ejer affaldet på 

genbrugsstationen?

Dem som arbej-

der på genbrugs-

stationen

Chefen til dem 

som arbejder på 

genbrugsstatio-

nen

Kommunen ejer 

affaldet på gen-

brugsstationen

10. Kan man aflevere en ren 

shampooflaske på gen-

brugsstationen?

Ja den skal i de-

ponicontaineren

Ja den skal i 

containeren til 

plastflasker- og 

dunke

Ja den skal i 

småt brændbart 

containeren

11. Hvorfor er det vigtigt at 

sortere sit affald?

For at man kan 

genbruge affaldet 

og sørge for, at 

det ikke forure-

ner

Fordi læreren 

siger, at vi skal

Fordi formidleren 

på genbrugssta-

tionen siger, at 

vi skal 

12. Hvor skal en halvtom 

sprayflaske med hårspray 

hen?

I metalcontaine-

ren på genbrugs-

stationen

I småt brændbart 

containeren på 

genbrugsstatio-

nen

Til farligt affald

i kemikalierum-

met på gen-

brugsstationen

13. Må man tage affald fra 

containerne med hjem?

Nej det er forbudt 

at ”klunse”

Ja, hvis man 

lover at aflevere 

det igen

Ja, hvis man kan 

bruge det selv

 

Forord

Til dig:
Dette hæfte er til dig der går i 5.-6. klasse.
Her vil du lære om affald, og du kan lave sjove 
aktiviteter og løse spændende opgaver sammen 
med dine kammerater. I skal besøge genbrugssta-
tionen og bagefter undersøge, hvordan I sorterer 
affald på skolen. 

Til din lærer:
Til elevhæftet hører en lærervejledning. Her er 
der blandt andet mål, faglig viden om affald og 
ekstraaktiviteter. Disse kan være et rigtig godt 
supplement til aktiviteterne i dette hæfte.  
Begge hæfter kan downloades via www.vestfor.dk 
under læring og oplevelse. Her er det også muligt 
at hente kontaktoplysninger til genbrugsstationen. 
Endvidere er der kontaktoplysninger til den pæda-
gogiske central, hvor I kan bestille klassesæt af 
hæftet samt lærervejledningen.  

Rigtig god fornøjelse
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Hvad er affald? 

Hvad ved du om affald?

Svar på spørgsmålene herunder:
• Hvad er affald?
• Hvilken slags affald kender du?
• Smed du noget ud i går?
• Hvor gjorde du af det, som du smed ud?
•	Har	I	flere	affaldsbeholdere	hjemme	hos	dig?
•	Hvilken	slags	affald	findes	på	skolen?
• Hvad gør I med affaldet på skolen?

Skriv dine svar herunder og tal om jeres besvarelser i klassen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: Få elevernes egen basisviden om affald frem. 
Forberedelse: Ingen
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H
vad

 er affald
?

Praktisk opgave

•	Skriv ned hvad I gør derhjemme med 
 forskellige typer affald. På listen er 
 forslag til forskellige typer affald, men 
	 skriv	gerne	flere	på	selv.	
• Skriv i midten hvad affaldet er lavet af. 

•	Skriv derefter hvad du/I gør med 
 affaldet.
•	Skriv i højre side hvad du tror, der sker 
 med affaldet. 

Type affald Hvilket materiale 
er affaldet lavet 
af? 

Hvad gør du/i 
med affaldet?

Hvad tror du, at 
der sker med 
affaldet bagefter?

Mælkekarton Pap og plastik Kommer i en 
skraldepose, som 
vi bærer ud til en 
større skraldespand 
udenfor døren.

Skraldemanden 
henter skraldepo-
sen og kører den til 
et forbrændingsan-
læg, hvor den bliver 
brændt.

Sovs	og	kartofler

Sodavandsflaske

Batteri

Hvad gør i med affaldet derhjemme?

Mål: Med afsæt i elevernes basisviden, at lære om reglerne i kommunen.
Forberedelse: Bestil foldere med regler om affaldssortering i kommunen. Computer med internetadgang. 

Ek
se

m
p

el
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H
vad

 er affald
?

På skolen:
•	Gå sammen i grupper på to personer i hver. 
•	Tal om jeres svar. Hvad er de forskellige typer affald 
 lavet af? Dette har ofte betydning for, hvad der skal  
 ske med affaldet. 
•	Tal om hvad I gør med affaldet hjemme hos jer.
•	Tal om hvad I tror, der sker med affaldet?
•	Spørg jeres lærer, om der er en vejledning i affalds-
 sortering fra kommunen, som I kan læse i.
•	Se på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden    
 kan man ofte læse om affald ved at se under miljø/
 natur eller teknik/miljø. 

Støder	I	ind	i	problemer,	som	I	ikke	kan	finde	
svar på, så gem dem og spørg formidleren 
(medarbejderen) på genbrugsstationen.
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læs om:

Når vi arbejder med affald, kalder vi det at behandle 
affald.
Der er tre måder at behandle affald på. Genbrug, for-
brænding og deponering. Noget affald skal specialbehand-
les inden det bliver genbrugt, brændt eller deponeret.

Genbrug
Glas, papir og dåser er eksempler på affald, man kan 
genbruge.	Det	kan	du	aflevere	i	en	genbrugscontainer,	
i butikker eller på genbrugsstationen. Affaldet kan blive 
genbrugt mange gange. Glas kan blive til nye glas eller 
flasker.	Papir	kan	blive	til	nyt	papir	eller	aviser.	Dåser	kan	
blive til nye dåser eller cykler. Haveaffald som blade og 
grene	kan	man	aflevere	på	genbrugsstationen,	så	bliver	
det til kompost, der kan bruges i haven.
Affald som kartoffelskræller, æbleskrog og salatblade kan 
man kompostere i sin egen kompostbeholder i en have.

Forbrænding
Restaffald er det der er tilbage, når man har sorteret 
alt andet fra til genbrug, deponi eller specialbehandling. 
Restaffald kommer til forbrænding. Det er for eksempel 
mælkekartoner, chipsposer og madpapir.
I containerne ”Småt”- og ”Stort brændbart” på genbrugs-
stationen, kommer der for eksempel gulvtæpper og rester 
af vandbaseret maling. Det skal også til forbrænding. Alt 
affald til forbrænding bliver kørt til et forbrændingsanlæg 
for eksempel Vestforbrænding. Her brænder affaldet 
ved ca. 1000ºC. Der kommer varme ved forbrændingen. 
Varmen bruger man til at lave strøm og fjernvarme.

Bioforgasning
Bioforgasning er både genbrug og forbrænding. I nogle 
kommuner indsamler man bioaffald i specielle spande, og 
så kommer det til bioforgasning. Bioaffald er for eksempel 
kartoffelskræller, kaffegrums, æbleskrog og salatblade. 
Ved bioforgasning omdanner bakterier affaldet til gas og 
kompost. Gassen bliver brændt af, og det giver varme. 
Varmen bruger man til at lave strøm.  

Hvad gør vi med vores 
affald i Danmark? 

Mål: Introduktion til affaldsbehandling. 
Forberedelse: Gøre klar til legen “ugler og krager” se side 13 i lærervejledningen.



8

Deponering
Gamle toiletter, porcelæn og blød plastik er eksempler 
på affald, der bliver deponeret. Et deponi er et hul i 
jorden. Affaldet ligger i hullet. Her sker der ikke noget 
med affaldet. 

Specialbehandling
Affald til specialbehandling er for eksempel oliebaseret 
maling, batterier, sparerpærer og elektronik. 
Oliebaseret maling bliver brændt på et specielt anlæg 
for farligt affald.
Elektronik er for eksempel en computer, mobiltele-
fon, elektrisk legetøj, en hårtørrer eller et fjernsyn. 
Elektronik bliver skilt ad i forskellige dele, som bliver 
fordelt mellem genbrug, forbrænding og deponi. 

H
vad

 g
ør vi m

ed
 vores affald

 i D
an

m
ark?

Genanvendelse

Forbrænding

Deponi

Specialbehandling

Affaldspyramiden
- sådan behandler vi affaldet
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Genbrugsstationen 

Praktisk opgave

Forestil	dig,	at	du	flyver	i	en	helikopter	hen	over	
en genbrugsstation. Tegn det du ser og svar 
derefter på spørgsmålene:

•	Hvad er en genbrugsstation?
• Hvordan ser der ud?
•	Hvad foregår der på en genbrugsstation?
•	Hvordan tror du der lugter?
•	Har du selv været på en genbrugsstation?
•	Hvor ligger genbrugsstationen i din kommune, 
	 og	er	der	flere	genbrugsstationer?
•	Kig i jeres svar fra opgaven ”Hvad gør I med 
 affaldet derhjemme” (side 5)– Hvilke typer affald fandt
 I, som skulle på genbrugsstationen?

Skriv svarene her:

 

 

 

Hvad ved du om en genbrugsstation?

Mål: At få elevernes egen forståelse af en genbrugsstation frem.
Forberedelse: Ingen.
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læs om:

På genbrugsstationen er der mange con-
tainere. Her kan man sortere sit affald. 
Der er containere til affald, der skal til 
genbrug, til forbrænding, til deponi og til 
specialbehandling. 

Som du kan se på skiltene, er det meget 
forskelligt	affald,	man	kan	aflevere	på	
genbrugsstationen. Nede i venstre hjørne 
af skiltene kan du se et symbol, som viser 
om affaldet fra containeren kommer til 
genbrug, forbrænding eller deponi. Spe-
cialbehandling har ikke sit eget symbol, 
men du kan spørge formidleren på 
genbrugsstationen, hvor affaldet til 
specialbehandling skal hen. Det er ofte i 

et rum til kemikalier eller i et bur til 
elektronik.  
Alle folk, der bor i kommunen, må 
bruge genbrugsstationen. 
Der må ikke komme madaffald på 
genbrugsstationen.
Man kan altid spørge formidleren om 
hjælp, hvis man synes, at det er svært 
at sortere. 
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Tagpap

Herunder kan du se en liste med de vigtigste skilte på genbrugsstationen. 
Dem skal du arbejde videre med i næste afsnit. 
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Mål:	At	eleverne	får	forberedt	besøget,	og	reflekterer	over	det	der	skal	ske,	sådan	at	de	får	mest	mulig	faglighed	ud	af	besøget.	
Forberedelse: Store stykker farvet karton i grøn, rød, blå og orange.

inden besøget på genbrugsstationen

Praktisk opgave

Jeres lærer deler jer ind i grupper. Hver 
gruppe arbejder med hver sin opgave, 
inden besøget og under besøget på gen-
brugsstationen. I skal også samarbejde i 
disse grupper, når I skal bearbejde resul-
taterne på skolen efter besøget.

I skal tale om følgende spørgsmål:
•	Hvordan ser der ud på en genbrugs-
 station?
•	Hvad foregår der på en genbrugs-
 station?
•	Hvordan tror I containerne ser ud?
•	Hvilken slags affald tror I man må 
	 aflevere	på	gebrugsstationen?
•	Hvordan forestiller I jer, at det bliver at 
 besøge genbrugsstationen?
•	Hvordan tror I, at det er at arbejde på 
 en genbrugsstation?
•	Hvem tror I bruger genbrugsstationen?

Skriv svarene på et stykke papir og 
gem det til efter besøget på genbrugs-
stationen.

I	skal	finde	på	spørgsmål	til	formidleren	
på genbrugsstationen. Spørgsmålene kan 
for eksempel handle om:
•	Det at arbejde på en genbrugsstation.
•	Hvem der gør hvad på en genbrugssta-
 tion.
•	Affaldet og containerne på genbrugssta-
 tionen.

I hver gruppe har I en særlig opgave, 
som I skal arbejde med, når I kommer 
hjem fra genbrugsstationen. Derfor er det 
en god ide at være særlig ”vågen”, når 
formidleren fortæller om de containere, 
som I skal arbejde med.
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Gruppe 1 Genbrug
•	I skal arbejde med følgende fem containere, som 
indeholder affald til genbrug: Nr. 01 Metal, nr. 9 
Haveaffald, nr. 11 Flasker og Husholdningsglas, 
nr. 12 Aviser, nr. 28 Pap og Karton.

Gruppe 2 Forbrænding
•	I skal arbejde med følgende containere, som inde-
holder affald til forbrænding: Nr. 40 Springmadrasser, 
nr. 41 Stort brændbart, nr. 42 Småt brændbart.

Gruppe 3 Deponi
•	I skal arbejde med følgende containere, som inde-
holder affald til deponi: Nr. 60 Mørtel og Porcelæn og 
nr. 62, Asfalt.

Gruppe 4 Specialbehandling
• I skal arbejde med følgende tre skilte, som hører 
til kemikalierummet og burrerne til elektronik. De 
indeholder affald, som skal til specialbehandling: Nr. 
15 Elektronikaffald, nr. 80 Olie og Kemikalier og nr. 82 
Batterier.  

Det er en god ide at tage et kamera med på gen-
brugsstationen. Billederne kan I bruge i arbejdet med 
afsnittet ”Formidling om affald”.

Tipskupon
Bagerst	i	hæftet	finder	du	en	tipskupon.	Udfyld	den	
inden besøget på genbrugsstationen. Tag tipskupo-
nen med ud på genbrugsstationen. På bagsiden af 
tipskuponen er der plads til, at du kan skrive jeres 
spørgsmål til formidleren ned. 

Tipskupon 

Udfyld tipskuponen inden besøget på genbrugsstationen. 

Sæt en ring om det rigtige svarfelt 1-x-2. 

Tag tipskuponen med ud på genbrugsstationen. 

1
X

2

1. Hvor mange forskellige 

slags affald kan man 

aflevere på en genbrugs-

station?

3

15
Mere end 20

2. Hvilken farve skal sæk-

ken med affald være, 

hvis du afleverer den på 

genbrugsstationen?

Klar 
(gennemsigtig)

Brun
Sort

3. Hvor skal man aflevere 

almindelige batterier?

I containeren til 

metal, sammen 

med dåser og 

gamle cykler

Der hvor man 

kan aflevere 

farligt affald. 

Eventuelt i en 

særskilt beholder 

til batterier

I containeren 

med affald til 

deponi

4. Skal marmeladeglasset 

være skyllet, når man 

afleverer det?

Nej, det bliver 

smeltet ved så 

høj varme at 

marmeladen 

brænder af

Ja, for ellers 

tiltrækker det 

hvepse og rotter

Nej, rester af 

marmelade giver 

en god duft på 

genbrugsstatio-

nen

5. Hvor mange ton papir 

kan der være i et læs 

(en container), der er på 

genbrugsstationen?

Cirka 1 ton
Cirka 5 ton

Cirka 8 ton

6. Må man aflevere en brugt 

pizzabakke på genbrugs-

stationen?

Ja, den skal i 

småt brændbart 

containeren

Ja, hvis den er 

gjort ren, må den 

komme i papcon-

taineren

Nej, den hører til 

restaffald, og det 

må ikke komme 

på genbrugssta-

tionen

7. Hvor skal en tom ma-

lerbøtte af plastik, der 

har været vandbaseret 

maling i afleveres på 

genbrugsstationen?

Den skal i kemi-

kalierummet 

Den skal i metal-

containeren

Den skal i småt 

brændbart con-

taineren

8. Hvilken slags affald mod-

tager genbrugsstationen 

mest af?

Papir
Haveaffald

Plastflasker

9. Hvem ejer affaldet på 

genbrugsstationen?

Dem som arbej-

der på genbrugs-

stationen

Chefen til dem 

som arbejder på 

genbrugsstatio-

nen

Kommunen ejer 

affaldet på gen-

brugsstationen

10. Kan man aflevere en ren 

shampooflaske på gen-

brugsstationen?

Ja den skal i de-

ponicontaineren

Ja den skal i 

containeren til 

plastflasker- og 

dunke

Ja den skal i 

småt brændbart 

containeren

11. Hvorfor er det vigtigt at 

sortere sit affald?

For at man kan 

genbruge affaldet 

og sørge for, at 

det ikke forure-

ner

Fordi læreren 

siger, at vi skal

Fordi formidleren 

på genbrugssta-

tionen siger, at 

vi skal 

12. Hvor skal en halvtom 

sprayflaske med hårspray 

hen?

I metalcontaine-

ren på genbrugs-

stationen

I småt brændbart 

containeren på 

genbrugsstatio-

nen

Til farligt affald

i kemikalierum-

met på gen-

brugsstationen

13. Må man tage affald fra 

containerne med hjem?

Nej det er forbudt 

at ”klunse”

Ja, hvis man 

lover at aflevere 

det igen

Ja, hvis man kan 

bruge det selv

 

Haveaffald til genbrug.

Gammelt træ til forbrænding.

Gammelt toilet til deponi.

Elektronik til special-
behandling.
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Besøget på genbrugsstationen

•	Følg med formidleren og hør hvad han/
 hun fortæller. Det kan være at han/hun 
 besvarer jeres spørgsmål i løbet af 
 rundturen. 
•	Det er en god ide at gå sammen 
 med dem, I er i gruppe med.
•	Se jer omkring og overvej følgende:
- Hvilke slags beholdere/containere er 
 der til affaldet?
- Hvilke slags affald kan I se?

- Hvordan kommer folk med deres affald: 
 i poser eller på en trailer?
- Kommer folk gående, på cykel eller i bil?
•	Stil formidleren de spørgsmål, som I 
 har forberedt.
•	Spørg om formidleren vil gennemgå 
 jeres tipskuponer.
•	Tag billeder af forskelligt affald og af 
 de forskellige containere. 

Mål: At eleverne får kendskab til den lokale genbrugsstation, 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: Book besøg på jeres genbrugsstation via www.vestfor.dk – under læring og oplevelse – besøg en genbrugsstation.
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Praktisk opgave

I hver gruppe skal I nu arbejde med de skilte, 
som	I	fik	tildelt	inden	besøget	på	genbrugssta-
tionen. Skemaet ser ud som det herunder, men 
I skal hente netop jeres på www.vestfor.dk un-
der læring og oplevelse - undervisningsmateri-
aler. I højre side i skemaet skal I skrive nogle 
tal, som I henter samme sted på hjemmesiden.

Efter besøget på genbrugsstationen 

num-
mer 
på 
skilt Affald

Hvad må der 
komme i?

Hvor kommer 
affaldet hen?

Hvor mange 
ton affald var 
der i denne con-
tainer sidste år?

9 Haveaffald

De følgende opgaver kan I løse på papir, i hånden 
eller i et regneark på computer for eksempel Excel. 
Jeres lærer vil forklare jer, hvordan I løser opgaverne. 

Mål: At bearbejde oplevelserne og de indsamlede data. At arbejde med diagrammer fx i et regneark. 
Forberedelse: Computer med printer.

Ek
se

m
p

el
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Opgave 1 – Udfyld en tabel som 
eksemplet herunder:

Containerskilt Hvor mange ton affald 
kom i denne container 
sidste år? (hyppighed)

Hvor stor en procentdel udgør 
denne type affald af alt affaldet 
til sammen? (frekvens)

Nr. 1 Metal 589 ton 589/3698 x 100 = 15,9 %

Nr. 9 Haveaffald 2566 ton 2566/3698 x 100 = 69,4 %

Nr. 11 Flasker 195 ton 195/3698 x 100 = 5,3 %

Nr. 12 Aviser 173 ton 173/3698 x 100 = 4,7 %

Nr. 28 Pap 175 ton 175/3698 x 100 = 4,7 %

Affald i alt, i 
alle gruppens 
containere. 

3698 ton

Opgave 2 – Tegn et søjlediagram 
over mængden af affald

a. Tegn et søjlediagram over 
  mængden af affald enten på 
  papir eller i regnearket.
	 •	X-aksen: Har containernavne 
  (eventuelt også nummer)
	 •	Y-aksen: Har antal ton.
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Opgave 3 – Tegn et cirkeldiagram 
over mængden af affald

a. Tegn en cirkel med en passer
b. Beregn hvor meget plads 
  (hvor mange grader) hver type affald 
  skal have i cirklen: 
  Eksempel: Nr. 9 Haveaffald 69,4 % 
  af 360° = (69,4 x 360)/ 100 = 250°   
c. Brug en vinkelmåler og tegn et 
  ”pizzastykke” for hver type affald i 
  den rigtige størrelse i cirklen.

Tegn din cirkel herunder:
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Opgave 4 Tegn en kurve over antal 
biler på genbrugsstationen

a. Hent tallene for antal biler på 
  genbrugsstationen på www.vestfor.dk 
  under læring og oplevelse - undervis-
  ningsmaterialer.
b. Tegn en kurve enten på papir eller i 
  regnearket for antallet af biler de 
  forskellige måneder på genbrugs-
  stationen. 
	 •	X-aksen: Har måneder.
	 •	Y-aksen: Har antal biler.
c. Sæt prikker og træk en streg igennem
   alle prikkerne, så der kommer en 
  kurve frem. 

Opgave 5 

Se på oversigten med skilte side 11 og 
tæl antallet af skilte, som hører til den 
behandlingsform som I arbejder med. 
Tallet skal I bruge i opgave 7.

Opgave 6 

Skriv svarene fra genbrugsstationen på et 
stykke papir, og gem dem til arbejdet med 
afsnittet ”Formidling om affald”.
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Opgave 7 Fælles i klassen

Hver gruppe fremlægger kort deres resul-
tater af de overordnede opgaver.  
Sammenlign derefter jeres resultater på 
tværs af grupperne, og tal om følgende 
spørgsmål:

a. Indenfor hvilken behandlingsform 
	 	 var	der	flest	skilte?	
b. Indsæt alle skiltene for eksempel i et
  regneark og lav et stort søjlediagram. 
c.  Hvilke containere indeholdt 
  mest affald?
d. Hvor kom der mest affald til 
  behandling: genbrug, forbrænding, 
  deponering eller specialbehandling?
	 •	Se på kurverne I har tegnet over 
  bilerne på genbrugsstationen.
e. I	hvilke	måneder	var	der	flest	biler	på	
  genbrugsstationen? Hvorfor tror I, at 
  der var mange biler på det tidspunkt?
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Praktisk opgave

Det er ikke kun på genbrugsstationen, 
man skal sortere affald. Det er også 
vigtigt at sortere affald på skolen. I kan 
undersøge sorteringen af affald på jeres 
skole, og eventuelt komme med forslag til 
forbedringer. 

Det skal i bruge:
• Kort over skolen.
• Farveblyanter, farvede kuglepenne 
 eller tusser.
• En computer pr. gruppe. Hvis ikke det
  er muligt, så kan opgaven også  løses 
 på papir.

Sådan gør i:
•	Hav et kort over skolen klar.
•	Gå rundt med den tekniske service-
 medarbejder (pedel) på skolen. Tal med
 ham/hende om hvad I har af beholdere 
 til de forskellige typer affald. 
•	Sæt en ring på kortet der hvor der står 
 beholdere til forskelligt affald. 
•	Brug følgende farver: 

Affaldssortering på skolen 

Papir = Mørkeblå Mørkegrøn = Bioaffald Metalaffald = Grå

Pap = lyseblå rød = Batterier Farligt affald = Orange

restaffald = Sort Flasker = lysegrøn Elektronik = Gul

Mål: Fokus på affaldssortering på skolen, så praksis afspejler teori.
Forberedelse: Skaf computer, et kort over skolen og aftale med skolens tekniske servicemedarbejder, ledelse, øvrige lærere og 
evt. rådgiver fra kommunen. 
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Upload	kortet	til	affaldsplanen	på	
www.affald.dk. (Inden da skal jeres 
lærer have oprettet jeres klasse) 

• Vælg et sted på skolen for eksempel 
 en væg og mål med et målebånd, 
 hvor lang den er. 
• På kortet på www.affald.dk bruger 
 I “tegnestifterne” til at markere 
 væggens længde. Indtast jeres opmålte 
 tal. På den måde får I kortets størrelses-
 forhold ind på www.affald.dk.

• Placér beholdere på kortet i 
 www.affald.dk. 
• I kan se beholderens zone. 
•	Undersøg	ud	fra	zonerne	om	affalds-
 beholderne er placeret for langt fra 
 hinanden. 
• Indsæt de affaldsbeholdere, som 
 I mener at der mangler. 
• Har I brug for hjælp, kan I altid klikke 
 på           . 



A
ffald

ssorterin
g

 p
å skolen

22

Tal fælles i klassen om: 
	 • Er der steder, hvor der er særlig langt 
  til specielle affaldsbeholdere? 
	 • Er der nogen typer affald, der slet ikke
  er beholdere til? 
	 • Er der containere på skolen, hvor man 
  kan tømme affaldsbeholderne?
	 • Hvad gør I med affaldet, hvis der ikke 
  er en affaldsbeholder i nærheden til 
  det?

• Skriv svarene på en liste. 
• Nogle fra klassen kan tale med skolens 
 tekniske servicemedarbejder, elevrådet 
 og skolens leder om listen.
• Spørg om det er muligt at få de behold-
 ere der mangler (hvis der mangler).
• Fortæl hvorfor at det er vigtigt at sortere
 affaldet på skolen.  
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Formidling om affald

Praktisk opgave

I skal formidle det, I har lært gennem et 
foredrag ved brug af PowerPoint. I skal 
arbejde sammen i jeres grupper. I skal 
bruge de tabeller I har tegnet i regne-
arket,	de	svar	og	de	billeder	I	fik	på	
genbrugsstationen. 
•	Tænk over alt det I har lært og se på 
 jeres noter med spørgsmål og svar fra 
 genbrugsstationen. Vælg det vigtigste
 ud og skriv det op som stikord på et 
 stykke papir. 
•	Ud	fra	stikordene	skal	I	udtænke	en	
 historie, som I gerne vil fortælle gennem 
 foredraget. 

•	Skriv tekst ind i dias i PowerPoint og 
 indsæt billeder og tabeller så de passer 
 med billederne. Har I for eksempel et 
 dias, som handler om kemikalierummet 
 på genbrugsstationen, så indsæt tabel-
 len om affald til specialbehandling og 
 indsæt et billede af kemikalierummet.
• Skriv en kort tekst på hvert dias med de
 vigtigste pointer. Når I holder foredraget 
 kan I fortælle meget mere.

Mål: At give eleverne øvelse i at formidle og at evaluere undervisningsforløbet. 
Forberedelse: Computer med printer, små stykker karton til spørgsmålskort. Forsøg at få en aftale med en gruppe, som klassen 
kan holde foredraget for.
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Quiz og byt
• I hver gruppe skal I udtænke spørgsmål,
 indenfor det emne I har arbejdet med.
 Hvert spørgsmål skriver I op på et lille
  kort, hvor I også skriver svaret på 
 spørgsmålet med små bogstaver i 
 bunden af kortet.
•	Når der er mindst lige så mange kort
 som I er elever, går I alle rundt i klas-
 sen. Hver elev stiler sig foran en til-
 fældig kammerat og stiller spørgsmålet, 
 der står på kortet. Når I begge har 
 

 
 svaret på spørgsmålene på hinandens 
 kort, skal I tjekke jeres svar med det, 
 der står i bunden. Er begge svar rigtige,
  bytter I kort. Find en ny ledig kammerat 
 at stille spørgsmål til. 
•	Hvis I har lyst, kan I tælle point. Skriv 
 hvert gruppenavn op på tavlen. Hver 
 gang et medlem af gruppen svarer 
 rigtigt på et spørgsmål, får gruppen en 
 streg på tavlen. Den gruppe, som har 
	 fået	flest	streger,	har	vundet.				

Form
id

lin
g

 om
 affald
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Affalds-
behandling

Affaldspyramide

Affaldssortering

Bioforgasning

Container

Når man arbejder med
affald på en bestemt
måde. For eksempel 
genbrug eller forbræn-
ding.

Trekant der viser 
affaldsbehandling i
Danmark. Mest til 
genbrug (grønt felt) i 
bunden, mindre til for-
brænding (rødt felt)
i midten og mindst til 
deponi (blåt felt) øverst.

At dele affaldet op
efter hvordan det skal 
behandles.

At omdanne affald som 
for eksempel æbleskrog 
og salat til strøm og 
kompost.

En beholder til for 
eksempel affald.
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Deponi

Forbrændings-
anlæg

Genbrug

Genbrugsstation

Kommune

Et hul i jorden indrettet 
til affald. Der er plastik i 
bunden, så der ikke kan 
komme forurening ud af 
hullet.

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

At bruge tingen igen.

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

Det område hvor du
bor. Der er et rådhus
og en borgmester i
din kommune.
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Oliebaseret 
maling

restaffald

Vandbaseret 
maling

Maling med giftige 
kemikalier. 

Er det affald der er til-
bage til den almindelige 
skraldespand i køkke-
net, når affald til gen-
brug, deponi og farligt 
affald til specialbehand-
ling er sorteret fra.

Maling uden giftige 
kemikalier.



Tipskupon 
Udfyld	tipskuponen	inden	besøget	på	genbrugsstationen.	
Sæt en ring om det rigtige svarfelt 1-x-2. 
Tag tipskuponen med ud på genbrugsstationen. 

1 X 2

1. Hvor mange forskellige 
slags affald kan man 
aflevere	på	en	genbrugs-
station?

3 15 Mere end 20

2. Hvilken farve skal sæk-
ken med affald være, 
hvis	du	afleverer	den	på	
genbrugsstationen?

Klar 
(gennemsigtig)

Brun Sort

3. Hvor	skal	man	aflevere	
almindelige batterier?

I containeren til 
metal, sammen 
med dåser og 
gamle cykler

Der hvor man 
kan	aflevere	
farligt affald. 
Eventuelt i en 
særskilt beholder 
til batterier

I containeren 
med affald til 
deponi

4. Skal marmeladeglasset 
være skyllet, når man 
afleverer	det?

Nej, det bliver 
smeltet ved så 
høj varme at 
marmeladen 
brænder af

Ja, for ellers 
tiltrækker det 
hvepse og rotter

Nej, rester af 
marmelade giver 
en god duft på 
genbrugsstatio-
nen

5. Hvor mange ton papir 
kan der være i et læs 
(en container), der er på 
genbrugsstationen?

Cirka 1 ton Cirka 5 ton Cirka 8 ton

6. Må	man	aflevere	en	brugt	
pizzabakke på genbrugs-
stationen?

Ja, den skal i 
småt brændbart 
containeren

Ja, hvis den er 
gjort ren, må den 
komme i papcon-
taineren

Nej, den hører til 
restaffald, og det 
må ikke komme 
på genbrugssta-
tionen

7. Hvor skal en tom ma-
lerbøtte af plastik, der 
har været vandbaseret 
maling	i	afleveres	på	
genbrugsstationen?

Den skal i kemi-
kalierummet 

Den skal i metal-
containeren

Den skal i småt 
brændbart con-
taineren

8. Hvilken slags affald mod-
tager genbrugsstationen 
mest af?

Papir Haveaffald Plastflasker

9. Hvem ejer affaldet på 
genbrugsstationen?

Dem som arbej-
der på genbrugs-
stationen

Chefen til dem 
som arbejder på 
genbrugsstatio-
nen

Kommunen ejer 
affaldet på gen-
brugsstationen

10. Kan	man	aflevere	en	ren	
shampooflaske	på	gen-
brugsstationen?

Ja den skal i de-
ponicontaineren

Ja den skal i 
containeren til 
plastflasker-	og	
dunke

Ja den skal i 
småt brændbart 
containeren

11. Hvorfor er det vigtigt at 
sortere sit affald?

For at man kan 
genbruge affaldet 
og sørge for, at 
det ikke forure-
ner

Fordi læreren 
siger, at vi skal

Fordi formidleren 
på genbrugssta-
tionen siger, at 
vi skal 

12. Hvor skal en halvtom 
sprayflaske	med	hårspray	
hen?

I metalcontaine-
ren på genbrugs-
stationen

I småt brændbart 
containeren på 
genbrugsstatio-
nen

Til farligt affald
i kemikalierum-
met på gen-
brugsstationen

13. Må man tage affald fra 
containerne med hjem?

Nej det er forbudt 
at ”klunse”

Ja, hvis man 
lover	at	aflevere	
det igen

Ja, hvis man kan 
bruge det selv
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Affald skal 
genbruges
Har du lyst til at:
•	Undersøge	hvad	I	gør	med	affaldet	derhjemme?
•	Se	hvad	vi	gør	med	vores	affald	i	Danmark?
•	Besøge	genbrugsstationen?
•	Løse	sjove	opgaver	om	affaldet	på	genbrugsstationen?
•	Arbejde	med	sortering	af	affald	på	din	skole?
•	Fortælle	andre	elever	en	spændende	historie	om	affald?
•	Løse	udfordrende	opgaver	om	hvad	affald	er	lavet	af?
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