Y T

t i l

n yt

Den geniale genbrugs-station

Affald skal
genbruges
L æ r e r ve j ledning
Fra Yt Til Nyt
Den geniale genbrugsstation er en serie af undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen i relation til besøg på den lokale genbrugsstation.
Alle hæfterne har besøget på genbrugsstationen som omdrejningspunkt.
Ud over dette har hvert hæfte sit eget tema bl.a. affald, papir eller klima.
Affald skal genbruges er det første hæfte i serien. Det handler om affald generelt
og har 0.-2. klasse som målgruppe.
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Indledning

Gennem besøget på jeres lokale genbrugsstation og arbejdet med dette
undervisningsmateriale får dine elever
de bedste forudsætninger for at lære om
affald. Igennem arbejdet med materialet
får I opfyldt flere af de vigtigste trinmål
for natur/teknikfaget, og eleverne bevidstgøres om affaldets betydning for
miljøet.
Eleverne i folkeskolen kommer til at stå
for deres egne husholdninger i fremtiden. Hvordan de sorterer deres affald,
har derfor en helt afgørende betydning
for fremtidens miljø.
Undervisningsmaterialet består af et
elevhæfte og en lærervejledning. Materialet handler primært om affald i relation
til et besøg på den lokale genbrugsstation. Materialet er opbygget i afsnit, hvor
lærervejledningen følger det, der foregår
i elevhæftet. Elevhæftet henvender sig
til elever i 0.-2. klasse, og det primære
fag materialet tilgodeser er natur/teknik.
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Der er lagt vægt på letlæselige fagtekster, suppleret med mange billeder og
tegninger. Mange af afsnittene består af
en fagtekst understøttet af en aktivitet.
Materialet lægger op til en undervisning
med alsidige opgaver, forsøg, gruppearbejde, klasseundervisning og hjemmearbejde.

Baggrunden for dette
undervisningsmateriale
Målet:
• Lære eleverne at affald er en vigtig
ressource, og at eleverne oplever
betydningen af, at de sorterer deres
affald korrekt.

Delmål:
• Hjælpe eleverne til at “se” og forstå
det affaldssystem, de er en del af.
• Kvalificere besøget på genbrugsstationen.
• Opleve virkeligheden på genbrugsstationen.
• At kunne gå i dialog med formidleren.
• At eleverne reflekterer over det de har
oplevet via deres besøg på genbrugsstationen.

Hvad er affald?
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Fælles Mål for indskolingen
(0.-2. klasse) år 2009
Trinmål 2. klassetrin i natur/teknik

Trinmål 2. klassetrin i billedkunst

Dele af følgende trinmål for 2. klassetrin
i natur/teknik bliver tilgodeset gennem
dette undervisningsmateriale:

Dele af følgende trinmål for 2. klassetrin
i billedkunst bliver tilgodeset gennem
dette undervisningsmateriale

Om den nære verden
• sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier
og enkle givne kriterier, herunder form,
farve, funktion og anvendelse
• undersøge ændringer af stoffer og
materialer fra dagligdagen, herunder is
der smelter, vand der fryser, vand der
fordamper, og sukker der opløses
• beskrive vigtige funktioner og steder
i lokalområdet: hvor de bor, hvor de
handler, hvordan vi kommer rundt,
hvor vi arbejder og hvor der er natur.

Billedfremstilling
• tegne og male med vægt på fortælling.
• udforske og anvende forskellige rumlige materialer igennem konstruktioner
• anvende digitale fotos som dokumentation og udtryksmiddel

Menneskets samspil med naturen
• tage hensyn til planter, dyr og natur og
vise det gennem egen adfærd ved ikke
at kaste affald i naturen og når der
holdes smådyr i fangenskab.
• give eksempler på ressourcer, der
indgår i dagligdagen, herunder vand,
fødevarer elektricitet og affald.
Arbejdsmåder og tankegange
• formulere enkle spørgsmål og udføre
enkle undersøgelser, herunder: hvad
er ting lavet af, hvilken temperatur har
vandet fra hanen, hvor kan vi finde
regnorme, hvorfor regner det?
• opleve og gøre iagttagelser som
grundlag for at gennemføre enkle
undersøgelser og eksperimenter
• ordne resultater og erfaringer på forskellige måder
• formidle resultater og erfaringer med
relevant fagsprog på forskellige måder,
ved fortælling, tegning, udstilling eller
fremvisning.
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Billedkundskab
• kende til forskellige billedmedier og
deres funktioner, herunder tegneserier,
plakater og digitale billeder.
Visuel kommunikation
• anvende billedet som kommunikations
middel
• arbejde med enkle kombinationer af
tekster og billeder
• præsentere egne og andres billeder.

Faglige begreber

Evaluering

Faglig læsning er nu blevet et krav i alle
fag i folkeskolen. Derfor har vi i dette
undervisningsmateriale valgt at inddrage
en række fagbegreber, som ikke er en
del af elevernes normale ordforråd. Fagbegreberne dækker fagene natur/teknik
og billedkunst. Fagbegreberne optræder
som hovedregel sammen med tegninger
eller billedmateriale, hvilket vil hjælpe
eleverne i forståelsen af begrebet. Fagbegreberne gentages gennem materialet
og dermed får eleverne repeteret dem.
Sidst i elevhæftet er en ordbog med
billeder, hvor eleverne kan finde en
forklaring på begreberne. Side 26-27.

Evalueringen af elevernes læring foregår
primært gennem arbejdet med en affaldsudstilling til sidst i forløbet. Her skal
eleverne formidle det de har lært via en
plakat og en minigenbrugsstation. På
plakaten bliver det de har lært via be
søget på genbrugsstationen evalueret.
Ved at bygge en minigenbrugsstation får
eleverne bl.a. evalueret det at sortere
affald.

Hvad er affald?
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Forslag til undervisningsforløb

Der er mulighed for at arbejde med
dette undervisningsmateriale på flere
måder. Her er to forslag: Enten kan I
arbejde med en temauge, hvor alle fag
er inddraget. Eller I kan arbejde med et
forløb over flere uger hvor kun natur/
tekniktimerne er inddraget.

Det er ikke en forudsætning, for forståelsen, at I følger afsnittene fuldstændig
slavisk. Ekstra aktiviteterne (i bilag 1)
kan du også anvende som supplement
eller i stedet for nogle af
aktiviteterne i elevhæftet.

Forslag til temauge hvor alle klassens fag er inddraget.
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lektion 1

Hvad er der i
affaldet hjemme
hos dig?
(s. 4)

Kan affald blive
til jord
(s. 8-9)

Gå på genbrugsjagt omkring
skolen (s. 12)

Besøget på
genbrugs
stationen
(s. 16)

Går det hele op
i røg? og Deponi
(s. 18-20)

Lektion 2

Brug brikkerne!
(s. 5)

Kan affald blive
til jord
(s. 8-9)

Gå på genbrugsjagt omkring
skolen (s. 12)

Besøget på
genbrugs
stationen
(s. 16)

Affaldsudstilling
(s. 21-25)

Lektion 3

Brug brikkerne!
(s. 5)

Kan affald blive
til jord
(s. 8-9)

Gå på genbrugsjagt omkring
skolen (s. 12)

Besøget på
genbrugsstationen
(s. 16)

Affaldsudstilling
(s. 21-25)

Lektion 4

Hvilket materiale
er affaldet lavet
af?
(s. 7)

Hvad gør vi med
vores affald i
Danmark?
(s. 10-11)

Genbrugs
stationen
(s. 13)

Besøget på
genbrugs
stationen
(s. 16)

Affaldsudstilling
(s. 21-25)

Lektion 5

Kan affald blive
til jord?
(s. 8-9)

Sorterings
øvelsen
(s. 11)

Gør dig klar
til besøget på
genbrugs
stationen
(s. 14-15)

Efter besøget
på genbrugs
stationen
(s. 17)

Affaldsudstilling
(s. 21-25) og
Kan affald
blive til jord?
(s. 8-9)

Forslag til forløb i natur/teknik-timerne
Vi går ud fra, at der er to lektioner (1½ time) til rådighed hver uge i natur/teknik
Uge 1

Hvad er der i affaldet hjemme hos dig? (s. 4) og Brug brikkerne! (s. 5)

Uge 2

Hvilket materiale er affaldet lavet af? (s. 7) og Kan affald blive til jord? (s .8-9)

Uge 3

Kan affald blive til jord? (s. 8-9)

Uge 4

Hvad gør vi med vores affald i Danmark? (s. 10-11) og Sorterings-øvelsen (s. 11)

Uge 5

Gå på genbrugs-jagt omkring skolen (s. 12)

Uge 6

Genbrugs-stationen (s .13) og Gør dig klar til besøget på genbrugsstationen (s. 14-15)

Uge 7

Besøget på genbrugs-stationen (s.16)

Uge 8

Efter besøget på genbrugs-stationen (s. 17) og Går det hele op i røg? (s.18-19)

Uge 9

Går det hele op i røg? og Deponi (s. 18-20)

Uge 10

Kan affald blive til jord? (s.8-9) og Affalds-udstilling (s. 21-25)

Uge 11

Affalds-udstilling (s. 21-25)

Hvad er affald?
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Gennemgang af afsnittene i elevhæftet

I det efterfølgende kommer en beskrivelse af formålet med de enkelte afsnit i
elevhæftet.
Samtidig vil der være en kort gennemgang af aktiviteterne i elevhæftet og
forslag til, hvordan du kan gennemføre
undervisningen. Endelig er der i nogle af
afsnittene baggrundsviden om emnerne
til dig.
Nederst i hvert afsnit i elevhæftet er en
lille tekst-boks. Heri kan du læse kort,
hvad formålet er, hvor lang tid øvelsen
vil tage, og endelig vil det stå, hvis der
er noget, som du bør gøre som forberedelse.

Hvad er affald? ... side 4-9
I trinmålene “om den nære verden” for
natur/teknik 2. klasse er der lagt stor
vægt på, at eleverne skal arbejde med
at forstå materialers forskelligheder.
Bl.a. derfor er det vigtigt, at eleverne
forstår affaldsmaterialernes forskelligheder. Samtidig er det vigtigt, at
eleverne lærer at kende forskel på de
forskellige affaldsmaterialer, da det har
betydning for sorteringen af affald, som
de senere stifter bekendtskab med gennem elevhæftet. Derfor skal eleverne
gennem de næste fire afsnit beskæftige
sig med affaldsmaterialer på forskellige
måder.

Hvad er der i affaldet hjemme
hos dig? ... side 4
Formål: For at forstå det, der sker med
deres affald ude i samfundet, er eleverne
nødt til først at tage afsæt i deres egen
hverdag. Eleverne skal forstå, at affald
er en vigtig del af deres eget liv, og det
er vigtigt for miljøet, hvad de gør med
deres affald.
Undervisningen: En hjemmeopgave til
denne undervisning er, at eleverne skal
hjem og undersøge, hvordan de sorterer
affald hjemme hos sig selv.
Start undervisningen med at tale fælles
i klassen om det, de har været hjemme
og undersøge. Derefter skal eleverne
hver især, i deres elevhæfte, tegne det
affald (og evt. den spand), som de smed
affaldet i derhjemme. Der er forslag
til rum fra hjemmet som eleverne kan
tegne affaldet i, men de kan også selv
skrive andre rum på.
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Som opsamling kan I have en fælles
snak i klassen, hvor eleverne præsenterer noget af det affald, som de smed
ud. I kan derefter tale om, hvad der sker
med det forskellige affald bagefter.
Du kan med fordel supplere denne
undervisning ved at lade eleverne klikke
på “huset” under 0.-2. klasse på
www.affald.dk. Der kan eleverne klikke
på affald fra forskellige rum i huset og se
hvilket materiale det er fremstillet af, og
hvad det kan blive til, når det bliver til
affald.

Brug brikkerne! ... side 5

Indled undervisningen med at lade
eleverne fortælle, hvad der er på
billederne, og hvilket materiale de tror,
tingene er lavet af. Tag en snak med
eleverne om de forskellige materialer.
Tal om, hvor materialerne stammer fra.
En dåse er fx lavet af metal. Metal stammer fra en mine i jorden. En plastflaske
er lavet af plastik. Plastik stammer fra
olie dybt nede i jorden osv.
Del derefter eleverne ind i grupper på
ca. fire i hver. I hver gruppe klipper
eleverne brikkerne ud og spiller vendespillet på samme måde som det traditionelle memoryspil. En type affald passer
med et ord for et materiale. Fx passer
glas-flaskerne sammen med ordet glas.

Formål: Eleverne bliver i stand til at
identificere forskellige materialetyper.
Undervisningen: Du kan evt. lade
eleverne tage noget affald med hjemmefra (ikke madaffald) til denne øvelse,
så slipper du måske selv for at samle så
meget. Det er vigtigt, at flere forskellige
materialetyper er repræsenteret.
Det skal du bruge:
• Forskellige affaldsting, fx glas, dåser,
søm, badebolde og en serviet.
Sådan gør du:
• Sæt eleverne i en rundkreds, rundt
om det samme bord eller på gulvet.
Læg alle affaldstingene op på bordet.
Tag en ting ad gangen og få eleverne
til at fortælle, hvilken form tingen har,
hvilken farve den har, hvad den har
været brugt til, og hvilket materiale
tingen består af. Et eksempel er servietten. Den er lavet af papir. Variationer
af papir er pap, karton og avispapir.
Et andet eksempel er dåsen. Dåsen er
lavet af metal. Variationer af metalting
er søm, cykler og pander.

Hvad er affald?

Undervisningen: Hjemmearbejde
til denne undervisning kan være, at
eleverne kikker på billederne side 5 i
elevhæftet. Det vil spore dem ind på
tankegangen om at alle ting og dermed
også alt affald består af forskelligt materiale.

Hvilket materiale er affaldet
lavet af? ... side 7

Kan affald blive til jord?
... side 8-9
Formålet med dette forsøg er at forstå
forskellen på forskellige materialers
nedbrydning i naturen. De forskellige
materialer som affaldet består af, har
stor betydning for nedbrydningsprocessen i naturen.
Undervisningen: Eleverne vil med
deres egne øjne kunne se, at det ikke
er godt at smide affald i naturen, da
11

mange af materialerne er meget lang
tid om at blive nedbrudt. Samtidig kan
nogle af materialerne udskille giftstoffer,
som forurener jorden. Eleverne vil se at
nogle af materialerne hurtigt er blevet nedbrudt og dermed “genbrugt” til
næringsrig jord, dette kan man udnytte i
en kompostbeholder.
Det er vigtigt at nævne, at det ikke er
godt, at smide kød og andre animalske
fødevarer i naturen eller i kompostbeholderen, selv om det kan nedbrydes,
fordi dette kan skabe problemer med
rotter.
Det skal du bruge:
• Spade
• Forskellige typer affald, fx plastik
flasker, kapsler og gulerodsskræller.
• Pinde til markering.
Sådan gør du: 1
• Tag billeder af hvert stykke affald.
• Grav hver type affald ned i jorden.
• Sæt markeringspinde med navn på
affaldet.
• Vent i mindst 1 uge, helst 3 uger.
Sådan gør du: 2
• Grav affaldet op.
• Tag billeder af hvert stykke affald.
• Print eller kopier billederne, så hver
elev kan få hver sit eksemplar af dem.
• Lad eleverne klistre billederne ind
under resultater på side 9 i elevhæftet.
Tal fælles i klassen om spørgsmålene
nederst side 8 i elevhæftet.
Hvis I ikke har adgang til et stykke jord,
hvor I kan udføre øvelsen, så kan den
også gennemføres ved hjælp af halve
mælkekartoner med jord i.
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Her er nogle eksempler på nedbrydningstider for affald i naturen.
En bananskræl: 2-5 uger, en avis:
3-12 måneder, et stykke tyggegummi:
5 år, en aluminiumsdåse: 10-500 år
og en glasflaske: 4000-100.000.000 år.
Det kan være en øjenåbner for eleverne
at se disse tal, da dette vil være med til
at understrege problemerne ved at henkaste affald i naturen.
For det grønne affald kan forsøget
vise det samme, som der foregår i en
kompostbeholder. Det er væsentligt at
nævne, at grønt husholdningsaffald kan
genbruges i en kompostbeholder. Her
omdanner bakterier, orme og smådyr
affaldet til muld (næringsrig jord). I kan
med fordel se filmen om kompost fra
www.affald.dk under 0.-2. klasse.
Denne øvelse kan evt. erstattes med
vandforsøget i bilag 1 som kan udførres
på kortere tid.

Hvad gør vi med vores affald i
Danmark? ... side 12
Formålet: Det primære formål med
dette afsnit er, at eleverne bliver bekendt med de tre vigtigste affaldsbehandlingsformer, som vi har i Danmark. Det
er ligeledes vigtigt, at eleverne lærer, at
det er vigtigt at sortere rigtigt.
Afsnittet skal fungere som introduktion
til de efterfølgende enkeltafsnit om genbrug, forbrænding og deponi.
Undervisning: En god start kan være
at læse teksten på side 10 fælles i klasse
og efterfølgende tage en snak om affaldspyramiden. Et godt supplement til
dette kan være at se filmen om affaldsbehandling på www.affald.dk under 0.-2.
klasse.

Du kan også selv få information om
de tre behandlingsformer ved at læse
teksten herunder eller ved at læse på
www.affaldsvej.dk eller www.affald.dk.

Baggrundsviden om affaldsbehandling
Affald opdeles i fire forskellige behandlingsgrupper: Genbrug, forbrænding,
deponi og specialbehandling. Specialbehandling er undladt i elevhæftet, da
vores erfaring siger os, at dette kan
være vanskeligt for eleverne i denne
målgruppe.
Det er kommunen, der har aftaler med
private vognmænd, som henter affaldet
og kører det til behandling. Eller affaldet
bliver indsamlet via den lokale genbrugsstation og kørt videre derfra.

Eksempler på affald, der går til forbrænding, er almindeligt husholdningsaffald som mælkekartoner, madpapir
og madrester. Dette affald bliver hentet
af private vognmænd, som kører til et
forbrændingsanlæg. På forbrændings
anlægget brænder affaldet ved 8501200 ºC. Den varme røg fra forbrændingen varmer vand op til damp. Den
varme damp driver en turbine, som
driver en generator, der laver strøm.

Eksempler på affald, der skal på deponi,
er porcelæn, toiletter, håndvaske og tagsten, og nogle steder i landet kommer
også blød PVC, trykimprægneret træ,
asbest og tagpap på deponi. Et deponi er
et hul i jorden, hvor affaldet ligger dækket til med lerjord. Deponiet er sikret
med et lag grus og en plastikmembran
i bunden. Det har også et dræn, der
fører vandet (perkolat) væk fra affaldet.
Herved sikres det, at der ikke kommer
skadelige stoffer ud i grundvandet.
Der tages ofte boreprøver ved deponiet for at kontrollere, om grundvandet
alligevel skulle være blevet forurenet.
I Danmark deponeres ca. 6-8 % af affaldet. Deponiaffald fra private husholdninger kan afleveres på genbrugsstationen, så sørger medarbejderne for, at
det kommer til et deponi.

Hvad er affald?

Eksempler på affald, der kan genbruges,
er papir, glas og dåser. Det kan afleveres
i genbrugscontainere, i butikker, på
genbrugsstationen eller andre steder. Affaldet kan genbruges mange gange. Ud
over at det kan blive til nyt papir, glas og
dåser, kan det også blive til andre ting
som toiletpapir, flasker og cykler. I Danmark genbruger vi ca. 70 % af alt affald.
Det er især virksomheder, som er gode
til at sende affald til genbrug.

Herefter kondenserer dampen, og
varmen går gennem en varmeveksler
og varmer fjernvarmevandet op.
I Danmark forbrændes ca. 22 % af
affaldet. I enkelte af Vestforbrændings
kommuner bliver madrester og andet
organisk affald indsamlet til bioforgasning, som er en anden måde at nyttiggøre energien i affaldet.

Eksempler på affald, der skal specialbehandles, er malingrester, medicinrester,
elektronik, batterier og sparepærer. Malingrester bliver brændt på specialanlæg,
fx kommunekemi.
Elektronik bliver skilt ad i dele, der
bliver sendt til genbrug, dele, der bliver
brændt og dele, der bliver deponeret.
Specialaffald fra private husholdninger
kan afleveres på genbrugsstationen,
så sørger medarbejderne for, at det
kommer til specialbehandling.
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Vigtige pointer: Ved genbrug får vi
gavn af affaldet med det samme, og vi
sparer energi, vand og kemikalier. Ved
forbrænding får vi fjernvarme og elektricitet ud af affaldet. Ved deponi
ligger affaldet bare i et hul i jorden og
gør ingen gavn.
Det affald, der bliver skabt i Danmark,
svarer til ca. 7 kg affald pr. person om
dagen. I Danmark kildesorterer vi affald.
Det vil sige, at affaldet skal sorteres
ved den kilde, hvor det er blevet til. Det
kunne fx være hos borgeren, i butikken,
i skolen eller på en virksomhed.

Sorteringsøvelsen
... side 11
Formålet med denne øvelse er, at
eleverne med deres egne hænder bruger det, de har lært indtil nu. For nogle
elever vil læringen først rigtigt ske her,
hvor de selv i praksis får lov at prøve at
sortere.
Undervisningen:
Det skal du bruge:
• Kridt, gerne i farverne grøn, rød og
blå.
• Affaldsbrikkerne fra elevhæftet, eller
“rigtigt” affald.
Sådan gør du:
• Tegn affaldspyramiden på gulvet med
kridt. Deponi øverst, forbrænding i
midten og genbrug forneden.
• Lad eleverne sortere affaldsbrikkerne
eller “rigtigt” affald i de korrekte felter
i pyramiden.

Genbrug ... side 12-17
Formålet med de næste seks afsnit er
at give eleverne et grundigt kendskab
til den vigtigste affaldsbehandlingsform
14

vi har i Danmark. Dette er opbygget
omkring indsamling af affald til genbrug
med hovedfokus på besøget på genbrugsstationen.

Gå på genbrugs-jagt omkring
skolen ... side 12
Formål: Det vigtigste ved denne undervisning er, at eleverne får set, hvor de
i deres eget lokalområde kan aflevere
affald til genbrug, ud over genbrugsstationen.
Undervisningen: Gå en tur i nærområdet, og se på de muligheder, I har for
at aflevere affald til genbrug. Tal med
eleverne om, hvorfor I har disse systemer.
Du kan evt. selv orientere dig på kommunens hjemmeside; der findes ofte en
oversigt over de indsamlingssystemer,
der er i kommunen. Mange kommuner
har opstillet glas- og papircontainere. I
mange lejlighedskomplekser er der en
affaldsgård eller et storskraldsrum,
og I de fleste supermarkeder er der
flaske/dåseautomater.
Finder I noget affald på vejen, som er
nogenlunde rent, kan I tage det med
hjem til brug ved affaldsudstillingen de
sidste undervisningsgange.

Genbrugsstationen ... side 13
Formål: Gennem dialog at få elevernes
for forståelse for en genbrugsstation
frem inden besøget.
Undervisningen: Indled med at
tale med eleverne om billedet og om
spørgsmålene side 13. Få eleverne selv
til at fortælle, hvad de kalder sådan et
sted. Læs derefter den efterfølgende

tekst om genbrugsstationen. Årsagen
til, at madaffald ikke må afleveres på
genbrugsstationen er, at det står og
rådner. I værste fald får genbrugsstationerne problemer med rotter.

Gør dig klar til besøget på
genbrugsstationen ... side 14
Formål: Dette skal forberede eleverne
til at komme i en god dialog med formidleren på genbrugsstationen.

Hvor tror du, at affaldet skal
behandles? ... side 15
Formålet med denne øvelse er at få
repeteret princippet med at sortere affald. Den kan også fungere som en metode for eleverne til at komme i dialog
med formidleren på genbrugsstationen.

Hvad er affald?

Undervisningen: Del eleverne ind i
grupper. I grupperne skal eleverne i
fællesskab tænke i spørgsmål til formidlerne på genbrugsstationen. De kan
tegne eller skrive spørgsmålene i deres
hæfte side 14. Efter gruppearbejdet kan
du med fordel samle op fælles i klassen.
Hjælp evt. eleverne med at udforme
spørgsmålene, så det bliver lettere for
dem at stille dem til formidlerne på genbrugsstationen.

evt. gennemgå øvelsen ved at vise den
på overhead og sætte den første streg
sammen med eleverne. Sorteringen
af det grønne madaffald (æbleskrog) i
denne øvelse adskiller sig fra den i affaldspyramiden. I pyramiden vil man
placere disse hos genbrug, fordi de kan
genbruges, fx i en kompostbeholder.
Som sagt må man ikke aflevere madaffald på genbrugsstationen. Derfor skal
stregerne i denne øvelse gå fra æbleskrog til forbrænding.

Undervisningen: Denne øvelse vil være
en oplagt hjemmeopgave til den dag,
hvor I besøger genbrugsstationen.
Det er meningen, at formidleren på genbrugsstationen kan gennemgå øvelsen
med eleverne, men der er også en
facitliste til dig sidst i dette afsnit.
Eleverne skal sætte streger fra hvert
stykke affald og fra hvert affaldsord over
til den rigtige behandlingsform. Du kan
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Facitliste til ”Hvor tror du, at affaldet skal behandles?”
Batteri, mobiltelefon, computer, lommelygte og tv skal på genbrugs-stationen.
Glasflaske og vandflasken i plastik og tundåsen skal på genbrugsstationen.
Grene skal på genbrugsstationen eller i en kompostbeholder i haven.
Papkasse og toiletrullerør skal på genbrugsstationen.
Kammen skal på genbrugsstationen.
Æbleskrog skal til forbrænding. Der må ikke komme madaffald på genbrugsstationen.
Det kan dog genbruges i en kompostbeholder i haven. I nogle kommuner skal det afleveres til biologisk affaldsbehandling (bioforgasning).
Pizzabakke, mælkekarton, slikpapir og rosinpakken skal til forbrænding. Der er
madrester på. Derfor kan de ikke genbruges.
Porcelæn og wc skal til deponi. Borgerne kan selv aflevere det på genbrugsstationen,
så sørger medarbejderne for, at det kommer til deponi.
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Besøget på genbrugsstationen ... side 16

Efter besøget på genbrugsstationen ... side 17

Formål: Besøget på genbrugsstationen
er vigtigt, fordi eleverne får set et vigtigt
anlæg til indsamling og sortering af affald i deres eget nærområde. Dialogen
med formidleren skal hjælpe til at give
eleverne forståelsen af at affald er en
vigtig ressource.

Formålet er at få reflekteret over indtrykkene fra besøget og samle op på
elevernes viden om affaldssortering.

På www.vestfor.dk under ”Kom i dialog”  
kan du se, hvordan du får kontakt til
jeres lokale genbrugsstation.

Del eleverne op i mindre grupper. I
grupperne skal eleverne tænke på containerskiltene på genbrugsstationen.
Lad eleverne tale sammen om de næste
spørgsmål i afsnittet. I den tomme affaldspyramide skal de nu skrive navnene
på skiltene ind i de rigtige rum i pyramiden.

Undervisningen: Tag et kamera med
og tag billeder undervejs til brug på
affaldsudstillingen.

Undervisningen: Start med at tage en
snak i klassen om spørgsmålene øverst i
afsnittet.

De kan også ved siden af hvert con
tainernavn tegne det affald, som hører
til containeren.
Hvad er affald?

Hvis eleverne ikke kan huske nogen
containernavne, så kan I også afvikle
denne øvelse som en repetitionsøvelse,
hvor eleverne tegner forskelligt affald i
de rigtige rum i pyramiden.
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Herunder kan du se eksempler på containerskilte fra genbrugsstationen inddelt
efter de tre behandlingsformer.
Genbrug

Forbrænding

Deponi
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Går det hele op i røg?
... side 18-19
Formål: Det almindelige husholdningsaffald er nok det affald, der fylder mest
i elevernes hverdag. Hos mange er det
de ting, de smider i skraldeposen under
vasken. Formålet med dette afsnit er, at
eleverne forstår hovedprincippet med
at den varme røg fra forbrændingen af
deres husholdningsaffald kan bruges
til fremstilling af strøm og fjernvarme.
Sørg for at binde dette sammen med
elevernes eget liv. At strøm anvendes til
lamper, tv, computer osv. At fjernvarme
kommer ud som varme i radiatorerne.
Efterfølgende er formålet at få et indblik
i det virkelige liv via interviewet med
medarbejderen fra forbrændingsanlægget.

Et deponi ... side 20
Formål: Det er godt, at eleverne også
kender til denne behandlingsform, som
er sidste udvej, hvis de andre behandlingsformer ikke kan benyttes. Den
er på tilbagegang, da man i affaldsbranchen hele tiden arbejder hen imod
at begrænse mængden af affald til
deponi. For eksempel udvikles der hele
tiden nye metoder til at genbruge og for-

Som ved de andre behandlingsformer
indledes denne undervisning med at
tage udgangspunkt i elevernes egen
forståelse af et deponi. Og der afsluttes
med en lille tekst. Her er ikke lagt op
til at se denne virkelighed, da deponier
ikke er åbne for skoleelever. Samtidig er
det den mindst vigtige behandlingsform,
da den kun anvendes til en meget lille
del af den samlede affaldsmængde.

Affalds-udstilling ... side 21-25
Formålet med dette afsnit er at evaluere undervisningsforløbet. Du får et godt
indblik i, hvad eleverne har fået lært
gennem forløbet. Du vil kunne se, om de
har styr på principperne bag affaldssortering. Samtidig kan eleverne også få
lov til at øve sig i at formidle det, de har
lært.
Undervisningen:
Det skal du bruge:
• Elleve store stykker karton
• Sakse
• Lim
• Pensler
• Blå maling
• Elleve små papkasser, fx papkasserne
fra kopipapir
• Affald (ikke madaffald)
• En stor træplade evt. et bord
• Billeder fra besøget på genbrugs
stationen
• Svar på formidlerens spørgsmål.

Hvad er affald?

Undervisningen: Der er mulighed for
at komme på besøg på Vestforbrænding,
hvis I ønsker det. På www.vestfor.dk
under ”Kom i dialog” kan du booke et
besøg. Vi vil dog anbefale, at I koncentrerer jer om rundturen omkring skolen
og besøget på genbrugsstationen. Vores
erfaring er, at elever i denne aldersgruppe har nok i at koncentrere sig om deres
eget lokalområde. Det store forbrændingsanlæg bliver hurtigt uoverskueligt
for dem.

brænde affald, som førhen måtte lægges
på deponi.
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Del eleverne ind i elleve grupper. Hver
gruppe udarbejder en plakat og en container til en minigenbrugsstation. Hver
gruppe gør følgende:
Plakaten:
Besøget på genbrugsstationen
• Tag et stykke karton
• Print billederne fra besøget på
genbrugsstationen.
• Klip billederne ud, så de ikke fylder
så meget.
• Planlæg nu, hvordan plakaten skal
se ud.
• Lim billederne fast på plakaten.
• Skriv svarene ud for billederne.
• 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 papircontaineren.
Minigenbrugsstationen
• Tag papkassen.
• Mal den blå.
• Bliv i klassen enige om, hvilke grupper
der arbejder med hvilke skilte
• Klip et af skiltene fra side 22-25.
• Klip et billede af affaldet, som passer
til skiltet.
• Lim skiltet fast på ydersiden af
papkassen.
• Lim billedet af affaldet fast på
indersiden af papkassen.
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Udstillingen
• Stil hver gruppes container op på
træpladen. Stil evt. containerne på
den måde som de stod på genbrugsstationen.
• Stil træpladen op på et bord.
• Sorter affald i de små containere.
• Lad eleverne selv sortere affaldet, og
se, hvad de har lært.
• Hæng plakaterne op på væggen ovenover bordet.
Udstillingen kan evt. opstilles på
skolebiblioteket. Lad evt. eleverne holde
et lille oplæg for en gruppe af skolens
øvrige indskolingselever eller for deres
forældre på et forældremøde.

Litteraturhenvisning

Bilag 1.
Ekstra aktiviteter

Hjemmesider
Du kan på www.affald.dk under alders
gruppen 0.-2. klasse finde spil, film,
spørgsmål og billeder, som du kan benytte som supplement i undervisningen.
Især supplerer emnet om “Behandling af
affald”, “Indsamling af affald” og “Kompost” godt aktiviteterne i elevhæftet.
På www.affaldetsvej.dk kan du selv finde
små film om de forskellige typer affalds
vej gennem behandlingssystemerne.

I det efterfølgende finder du ni ekstra
aktiviteter.

På www.vestfor.dk under “Kom i dialog”
kan du booke besøg på genbrugsstationen og på Vestforbrænding samt finde
yderligere undervisningsmateriale.

Sådan gør du:
Bed evt. eleverne om at tage noget affald med hjemmefra (ikke madrester).
• Sæt eleverne i en rundkreds, og læg
affaldet i en bunke i midten.
• Lad nu eleverne kikke på affaldet i et
minut, og læg et tæppe eller en dug
henover.
• Nu skal eleverne gætte, hvad for noget
affald der ligger under tæppet.
• Hver gang, der bliver gættet en ting,
tager du den frem, og I kan tale om,
hvor den skal behandles: genbrug,
forbrænding eller deponi.
Du kan evt. lade denne øvelse være
mere elevstyret, end der er lagt op til
her. I nogle tilfælde vil det også kunne
lade sig gøre at dele eleverne op i grupper og lade dem selv styre øvelsen.

Hvad er affald?

Historiehæftet om affald
Via www.vestfor.dk under “Kom i dialog”
kan du downloade historiehæftet om
affald. Dette hæfte kan fungere som
et godt supplement til dette undervisningsmateriale. Det kan være vigtig
baggrundsviden til eleverne, hvordan
affaldets betydning i samfundet har
ændret sig. En vigtig pointe er, at hvis
vi ikke behandler affaldet, så risikerer vi
at det kommer til at flyde i gaderne og
medføre sygdom som det skete “i gamle
dage”.

Kimsleg med affald
Det skal du bruge:
• Forskelligt affald (sørg for, at der er
noget til alle behandlingsformer).
• Et tæppe eller en dug.

Det er vigtigt, at eleverne indbyrdes får
talt ordentligt om, hvorfor de sorterer
som de gør, sådan at det ikke kommer
til at virke tilfældigt, men at de reelt har
mulighed for at lære af hinanden.
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Historiefortælling på
mini-genbrugsstationen
Det skal du bruge:
• Karton
• Tuscher
• Sakse.
Sådan gør du:
• Beslut i klassen, hvilken rolle hver elev
skal “spille”.
Eksempler på roller: Formidleren på
genbrugsstationen som hjælper med
at sortere. En haveejer der kommer
med grene og spørger formidleren om,
hvor de skal hen. En håndværker der
kommer med byggeaffald, men ikke
har styr på at sortere det. Et barn der
er blevet for stor til noget af sit tøj og
vil aflevere det til genbrug. Find selv
på flere.
• Lad hver elev tegne sin figur på kartonet. Tegn forskelligt tøj på figuren.
• Lad hver elev klippe sin figur ud.
• Spil skuespillet på minegenbrugs
stationen, og lad figurerne komme ind
på “scenen” på skift. Eller I kan lade
nogle stykker komme ind sammen og
være i dialog.
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Affaldssortering på tid
Det skal du bruge:
• Minigenbrugsstationen
• Brikkerne med affald eller rigtigt affald
Sådan gør du:
• Hver elev får fem stykker forskelligt
affald.
• På skift får hver elev lov at sortere sit
affald, mens der tages tid.
• Efter hver sortering taler I om sorte
ringen. Var der fejl så få eleverne til
at forklare over for hinanden, hvordan
det ellers kan gøres.
• Den der har sorteret hurtigst uden fejl,
har vundet.

En kuglebane
Det skal du bruge:
• Paprør fra køkkenruller og toiletpapir
• Glaskugler
• Tape
• En klipsemaskine
• Træklodser.

Sådan gør du:
• Klip paprørene over på midten.
• Klister eller klips hver halvdel sammen
i enderne (så det ligner en tagrende).
• Stil træklodserne under nogle af
rørene, så der kommer en højde
forskel.
• Det er en god ide undervejs i
byggeprocessen at afprøve kuglebanen
med en glaskugle.
• Du kan se på billedet, hvordan det
kan gøres.
• Tag en snak om, hvad det er, der gør,
at kuglen ruller nedad.
på www.affald.dk under voksne/lærer,
finder du filen “ lav selv legetøj”.

Hvad er affald?

23

En skraldemelodi:
Det skal du bruge:
• Flasker
• Dåser
• Kam med madpapir over
• Søm
• Skeer
Sådan gør du:
• Udvælg et instrument til hver af
eleverne.
• Spil en sang.
• På www.affald.dk under voksne, lærere, undervisningsforløb finder du filen
“Skrig, skrål og skraldesange”. Dette
er forskellige sangtekster, som handler
om affald.
• Bagefter kan I tale om, hvor de forskellige ting skal afleveres til behandling.
Affaldssalatleg
Det skal du bruge:
• Grønne, røde og blå sedler.
Sådan gør du:
• Skriv en type affald, som kan genbruges, på hver af de grønne sedler.
• Skriv en type affald, som skal til forbrænding på hver af de røde sedler.
• Skriv en type affald, som skal til deponi på hver af de blå sedler.
• På samme måde som den gammeldags
“Frugtsalatleg” sætter eleverne sig i en
rundkreds på stole.
• Eleverne får en seddel hver, og så
siges der på skift, at alle genbrugs-,
forbrændings-, eller deponiting skal
bytte plads.
Eller der siges affaldssalat, og alle må
bytte plads.
• Hver gang eleverne bytter plads, bliver
der taget en stol ud, og en elev udgår.
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• Til sidst er der kun en elev tilbage,
som så har vundet legen.
Skulpturer af affald
Det skal du bruge:
• Forskelligt affald, fx køkkenrullerør,
dåser, plastikspande, elektronik osv.
• Lim
• Ståltråd
• Søm
• Forskelligt værktøj: Hammer, sav,
skruetvinge, knibtang osv.
• Maling
• Pensler
• Bakker til maling
• Glas til vand.
Sådan gør du:
• I denne øvelse kan du vælge at lade
eleverne arbejde individuelt eller i
grupper.
• Til at starte med kan eleverne tegne
en skitse af den skulptur, de vil bygge.
• Få eleverne til at overveje, om skulpturen skal have en bestemt funktion,
når den er færdig.
• Herefter kan eleverne finde det affald
frem, som de vil bruge til skulpturen.
• Inden start kan du evt. lige gennemgå
værktøjet, som eleverne skal bruge.
• Eleverne bygger skulpturerne og maler
dem efterfølgende.
• Tag en snak om, hvordan affaldet gennem skulpturerne har fået et nyt liv fx
som en bestemt funktion.
• De færdige skulpturer kan evt. sættes
fast på en træplade og udstilles på
skolen, evt. på biblioteket.
• Hold evt. en fernisering for andre indskolingsklasser, så eleverne får træning
i at formidle deres kunst.
• Husk at skille skulpturerne ad, når de
skal kasseres. Læg de enkelte dele i de
rigtige containere.

Vandforsøget
Det skal du bruge:
• Skåle med vand
• Forskelligt affald

Bæreposeforsøget
Det skal du bruge:
• Bæreposer i plast, i papir og i stof
• Badevægt

Sådan gør du:
• I hver af skålene med vand kan I lægge en affaldsting og I kan konstatere
den umiddelbare virkning.
• Er der ting, som bliver opløst med det
samme?
• Stil evt. skålene til side i en uges tid,
og se, hvad der så er sket. Er der fx
opstået rust på nogle af affaldstingene.
• Hvilken betydning har affaldets materialer for deres nedbrydning i naturen?
• Hvorfor kan man ikke bare smide affald i naturen?

Sådan gør du:
• Fyld en ting i en bærepose ad gangen,
og bliv ved, indtil bunden går ud, eller
til der ikke kan stoppes mere ned i
posen. Husk at bruge de samme slags
ting til de forskellige poser.
• Vej derefter indholdet, og eleverne kan
med egne øjne se, hvordan de tre materialer plastik, papir og stof adskiller
sig fra hinanden i styrke.

Hvad er affald?

25

26

Hvad er affald?
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