F r a

Y T

t i l

n yt

Den geniale genbrugsstation

Lærervejledning

Papir skal
genbruges
3.-4. klasse

2

Indholdsfortegnelse

4	Indledning
5	Undervisningsmaterialets mål
6	Fælles mål for 3. og 4. klasse år 2009
6

Trinmål 4. klasse i natur/teknik

6

Trinmål 4. klasse i historie

6

Trinmål 3. klasse i matematik

7

Faglige begreber

7

Evaluering

8

Gennemgang af afsnittene i elevhæftet

8

Hvad er papir?

8

Papir i klassen

8

Papirets historie

8

Materialet papir

13

Papiraffald i Danmark

17

Genbrugsstationen

17

Papir og pap på skolen

17

Papirudstillingen

19	Litteratur
20

Bilag 1 Facitliste til tipskupon

26

Bilag 2 Ekstraaktiviteter

3

Indledning

Materialet består af et elevhæfte og
denne lærervejledning.
Arbejdet med elevhæftet og besøget
på genbrugsstationen giver dine elever
gode forudsætninger for indsigt i ma
terialerne papir og pap, hvorved I får
opfyldt vigtige trinmål for bl.a. natur/
teknik.
I fremtiden kommer folkeskolens elever
til at stå for deres egne husholdninger.
Hvordan de sorterer deres affald har en
stor betydning for fremtidens miljø.
Afsnittene i elevhæftet har fagtekster,
som er understøttet af praktiske øvelser.
Der lægges op til en undervisning med
alsidige opgaver, forsøg, gruppearbejde,
klasseundervisning, hjemmearbejde og
ekstraaktiviteter.
I teksten kalder vi medarbejderen, der
viser rundt på genbrugsstationen, for
formidleren.
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Undervisningsmaterialets mål

Mål:

• At eleverne oplever betydningen af at
sortere affald korrekt og at se affald
som en ressource.

Delmål:

• At eleverne forstår det affaldssystem
de er en del af
• At kvalificere besøget på genbrugs
stationen
• At opleve virkeligheden på genbrugs
stationen
• At gå i dialog med formidleren
• En refleksion over besøget på gen
brugsstationen.

Papir skal genbruges
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Fælles mål for
3. og 4. klasse år 2009
Trinmål 4. klasse i natur/teknik
Dele af følgende trinmål for 4. klassetrin
i natur/teknik bliver tilgodeset gennem
dette undervisningsmateriale:

Den nære omverden

•s
 ortere og beskrive materialer som
metal, plast, sten og affald efter fag
lige kriterier
• kende forskellige materialer og stoffers
oprindelse, brug, genbrug og bort
skaffelse og kende til nedbrydning,
herunder formuldning og rustdannelse
• kunne anvende enkle kort, faglige
signaturer og verdenshjørnerne.

Menneskets samspil med
naturen

•g
 ive eksempler på samfundets anven
delse af ressourcer og teknik, herun
der hvordan vi producerer elektricitet,
varme og papir
• kunne sortere affald i forskellige frak
tioner som organisk affald, glas, papir,
metal og kemikalieaffald.

Arbejdsmåder og tankegange

• formulere spørgsmål og fremsætte
hypoteser på baggrund af iagttagelser,
oplevelser og mindre undersøgelser
• gennemføre og beskrive undersøgelser
og eksperimenter
• arbejde hensigtsmæssigt med forskel
lige undersøgelsesmetoder og udstyr
indendørs og udendørs samt anvende
faglig læsning
• sammenligne resultater og data af
både praktiske og mere teoretiske
undersøgelser og gennem tegninger,
diagrammer, tabeller, digitale billeder
eller lydoptagelser
• formidle – mundtligt og skriftligt – data
fra egne undersøgelser og eksperimen6

ter med relevant fagsprog på forskellige
måder med forskellige medier.

Trinmål 4. klasse i historie

Dele af følgende trinmål for 4. klassetrin
i historie bliver tilgodeset gennem dette
undervisningsmateriale:
Kronologisk overblik
•e
 tablere en tidsfrise og relatere den
til egen livsverden.
Fortolkning og formidling
• fortælle om sammenhænge mellem
materielle kår og hverdagsliv.

Trinmål 3. klasse i matematik

Dele af følgende trinmål for 3. klassetrin
i matematik bliver tilgodeset gennem
dette undervisningsmateriale:
Matematiske kompetencer
•a
 fkode og anvende enkle matematiske
symboler, herunder tal og regnetegn,
samt forbinde dem med dagligdags
sprog
Matematiske emner
•b
 estemme antal ved hjælp af addition,
subtraktion samt enkel multiplikation
og division inden for de naturlige tal

Trinmål 4. klasse i dansk

Dele af følgende trinmål for 4. klassetrin
i dansk bliver tilgodeset gennem dette
undervisningsmateriale:
Det talte sprog
• læse tekster op med tydelig artikula
tion og betoning
•L
 ytte aktivt til andre og følge op med
spørgsmål og respons
Det skrevne sprog – læse
•L
 æse sprogligt udviklende tekster
og bruge forskellige læseforståelses
strategier
•s
 øge ordforklaring til forståelse af ord
og fagudtryk

Faglige begreber

Evaluering

Faglig læsning er nu blevet et krav i alle
fag i folkeskolen. Derfor har vi i teksten
i elevhæftet en række faglige begreber
indenfor affaldsområdet. Begreberne
forklares løbende i teksten, ligesom
forklaringerne findes i ordbogen bagerst
i hæftet.

Elevevalueringen foregår primært gen
nem arbejdet med papirudstillingen sidst
i forløbet. Her formidler eleverne det
vigtigste, de har lært ved at udarbejde
to plakater og en minigenbrugsstation.
Se side 22 i elevhæftet.

Det er oplagt at lade eleverne læse op
fra teksterne, sådan at de i fællesskab
får arbejdet med fagbegreberne.

Papir skal genbruges
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Gennemgang af afsnittene i elevhæftet

Her er lidt om målet med de enkelte
afsnit i elevhæftet og forslag til, hvordan
undervisningen kan gennemføres. Til de
to afsnit finder du udvidet baggrunds
viden om emnerne.
Til hvert afsnit i elevhæftet hører en
tekstboks om målet og evt. forberedelse
til øvelsen.
Når eleverne samarbejder i grupper,
er det oplagt at lade dem arbejde i de
samme grupper gennem hele forløbet.

Hvad er papir? ...
side 4 i elevhæftet

Mål: Introduktion til papiraffald med
afsæt i elevernes hverdag.
Undervisningen: Eleverne kan på for
hånd undersøge, hvad de gør med deres
papir- og papaffald hjemme.
Start med en samtale om spørgsmålene
fra elevhæftet. Det er en god start at
tage udgangspunkt i elevernes nuværen
de viden om papir og pap. Til sidst kan
du have forskellige typer papir, karton og
pap klar, som eleverne kan røre ved.
Det vil spore dem ind på forskelle på
papirtyper, hvilket er afgørende, når de
skal lære at sortere affald.

Papir i klassen ...
side 5 i elevhæftet

Mål: At eleverne forholder sig til deres
eget papirforbrug. At det tydeliggøres,
hvor stor en mængde papir de bruger.
Undervisningen: Eleverne vejer mæng
den af papir indsamlet af klassen i løbet
af en uge. Vej evt. også mængden af
karton og pap. Eleverne får forståelse for
mængderne.
Meningen med spørgsmål 3 i opgaven er
at sætte papir ind i et større perspektiv.
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Facit til spørgsmål 3: (17 træer/1000 kg)
* 450 kg = 7,65; altså knap 8 træer.

Papirets historie ...
side 6-7 i elevhæftet

Mål: At eleverne får introduktion til
papirets historie.
Undervisningen: Teksten kan fungere
som lektie eller kan læses op i klassen,
mens I taler om indholdet. Eleverne kan
i mindre grupper arbejde med spørgs
målene nederst i afsnittet.
Mere viden om papirets historie:
www.skoleniskoven.dk og
www.papirmuseet.dk.

Materialet papir ...
side 8-14 i elevhæftet

Afsnittet har tre dele.
1. Eleverne lærer om papirtypernes
forskelligheder og laver øvelsen
“Test papirets styrke”.
2. Efterfølgende kan eleverne læse om
moderne papirfremstilling.
3. Endelig slutter afsnittet med den
praktiske øvelse “Lav dit eget genbrugspapir”.
1. Test papirets styrke, side 9
Mål: At eleverne får kendskab til mate
rialerne papir, karton og pap.
Undervisningen: Lad eleverne kigge
på et stykke papir gennem en stereolup
eller et mikroskop, så de kan se fibrene i
papiret. Dernæst kan eleverne i grupper
udføre testene på de forskellige papir
typer. I test nr. 2 er pointen, at jo mere
vand, papiret har suget, jo tykkere er
det, og jo flere fibre har det, hvilket gør
det stærkt.

2. Fremstillingen af papir,
side 10-13
Mål: At eleverne lærer om papirets op
bygning af fibre, som har den egenskab,
at de kan genbruges.
Undervisningen: Teksten kan læses
hjemme eller læses op i klassen. Et godt
supplement til emnet er filmen om papir
på www.affald.dk under 3.-4. klasse.

Undervisningen: Det er oplagt at ind
drage billedkunstundervisningen. Prøv at
blande forskellige typer papir, bl.a. kan
det blive flot, hvis I anvender servietter
eller silkepapir i forskellige farver. Vælg
evt. at pynte det færdige genbrugspapir
med glimmer, blomster eller andet. Prøv
jer frem, det er fx muligt at fremstille
rigtig flotte gavekort.

3. Lav dit eget genbrugspapir,
side 14
Mål: At eleverne selv skal have hæn
derne i papirfremstilling. Herved kan de
erfare, at papir kan bruges igen og igen
bare ved at opløse det gamle papir i
vand!

Vejledning til papirfremstilling på
www.affald.dk følg linkvej:
voksne > lærere > undervisningsforløb
og papirfremstilling.
Du kan låne en kasse med remedier til
papirfremstilling. Se, hvor den står i
jeres kommune på www.vestfor.dk, følg
linkvej: kom i dialog > undervisnings
materialer.

Papir skal genbruges
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Baggrundsviden om
materialet papir:
Hvordan kender man forskel på de
forskellige typer papir?
En måleenhed for papir, karton og pap
er “gram pr. kvadratmeter”. Almindeligt
hvidt papir har en tykkelse på ca. 100
gram pr. kvadratmeter. Silkepapir er
meget tyndt, nemlig 30 gram pr.
kvadratmeter.
Karton er opbygget af et eller flere pa
pirlag, som er sammenpresset, mens det
er vådt. Karton har en tykkelse på mel
lem 150 og 500 gram pr. kvadratmeter.
Pap er opbygget på samme måde som
karton, det er blot tykkere, nemlig mere
end 600 gram pr. kvadratmeter.
Bølgepap er opbygget af tre lag papir, to
dæklag og et mellemlag som er bølget.
Bølgepap vejer ikke ret meget i forhold
til sin tykkelse, og det er meget stærkt
og elastisk.
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Papirfremstilling
Alt papir bliver fremstillet af en pulp.
Pulp består af cellulosefibre som er det
centrale ved papirfremstilling. Pulpen
kan blive fremstillet direkte af træ ved
en mekanisk og en kemisk metode.
Pulpen kan også fremstilles af genbrugs
papir.
Cellulose er opbygget af lange kæder
af glukosemolekyler der ligger parallelt.
Kæderne består af 10.000 glukosemole
kyler, som er bundet sammen af brint
bindinger. Atomerne i disse molekyler er
kulstof, brint og ilt. Cellulose er et stærkt
stof, som i naturen får træet til at holde
sig oprejst. Samme styrke udnyttes i
papiret.
Træet til papir er ofte overskudstræ,
som er fældet ved udtynding for at give
plads til den øvrige skovvækst. Eller det
er resttræ fra tømmerproduktion. Der
bruges især fyrre- og grantræ til papir
fremstilling.
Herunder bliver den mekaniske og den
kemiske metode gennemgået. I elev
hæftet har vi valgt kun at nævne den
kemiske, som er den mest almindelige.

1. Mekanisk pulp: Træstykker slibes og
tilsættes vand. Papir af denne pulp giver
et stort udbytte, men er ofte svært at
gøre hvidt, derfor anvendes det ofte til
avispapir.
2. Kemisk pulp: Træstykker bliver kogt
i vand og kemikalier. Det foregår ved en
høj temperatur, et højt tryk og i lang tid,
hvorved cellulosefibrene frigives.
Eksempler på kemikalier:
• Sulfat der bruges til at fremstille
bølgepap.
• Sulfit der bruges til at fremstille
skrivepapir.

Begge typer pulp bliver bleget med
brintoverilte (H2O2) eller optisk hvidt.
Lim kan også tilsættes. Det styrker
papirets overflade, og giver det mindre
tendens til at suge vand.
3. Genbrugspulp: Genbrugspapiret
bliver opløst i vand og natriumhydroxid
(NaOH). Sæbe tilsættes, og der blæses
luft igennem massen, hvorved tryksvær
te og andre urenheder bliver fjernet. Til
sidst bliver pulpen bleget med brintover
ilte (H2O2).
Når pulpen er klar, bliver den presset
i baller og kørt til papirfabrikken. På
papirfabrikken kan genbrugspulpen blive
blandet med træpulp. Det afhænger af,
hvilket papirprodukt man vil fremstille.

Papir skal genbruges
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Den egentlige papirfremstilling

Først kommer pulpen ud på en vire, som
er et trådnet, hvor vandet fra pulpen kan
løbe fra. Massen bliver rystet, så cel
lulosefibrene kan vikles ind i hinanden.
Bagefter bliver papiret presset og tørret.
Det tørre papir rulles op på store ruller.
Senere bliver det skåret i forskellige
størrelser, som kan købes i butikkerne.
Det vand, der bruges under fremstillin
gen af papir, bliver renset og genbrugt til
produktion af nyt papir. Men lidt spilde
vand bliver afledt fra fabrikken.
Papir kan genbruges op til syv gange.
Til sidst bliver cellulosefibrene så korte,
at de ikke kan hænge sammen til papir
mere. Resterne bliver brugt som fyldstof
ved fremstilling af cement. Indsamlet
papir og pap bliver sorteret i mere end
60 forskellige kvaliteter og opdelt i ho
vedgrupper:
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• Aviser og ugeblade:
Omfatter aviser og blade, tryksager,
kuverter og telefonbøger indsamlet fra
boliger, institutioner og virksomheder.
Der indgår også rester fra avisproduktion
og usolgte aviser. Det indsamlede papir
bliver brugt til nyt avispapir, tapetpapir,
æggebakker m.m.
• Bølgepap:
Omfatter bølgepapkasser, andre trans
portkasser og æsker – både enkelte og
dobbelte, hvide og farvede, indsamlet fra
supermarkeder og handelsvirksomheder
- samt afskæringer og rester fra embal
lageindustrien. Pappet bliver brugt til nyt
bølgepap og pap.
• Bedre kvaliteter af returpapir:
Omfatter skrivepapir i en god og ensar
tet kvalitet indsamlet primært fra konto
rer. Det indsamlede papir bliver brugt til
nyt skrivepapir.
Til nogle ting kan man bruge 100 %
genbrugspulp fx til aviser. Mens man fx
til mælkekartoner bruger 100 % pulp fra
træ.
For at kunne fremstille de mange for
skellige papirkvaliteter er det nødven
digt at indsamle papir, karton og pap
i forskellige containere, når det bliver
afleveret til genbrug.

Det er vigtigt at indsamle papir, karton
og pap til genbrug fordi: man sparer
processen med at fælde træer og hakke
dem til flis. Samtidig anvendes der
mindre kemikalier, vand og energi ved
fremstilling af papir af genbrugspapir.
Miljøet belastes mindre ved at genbruge
papir frem for at brænde det.

Papiraffald i Danmark ...
side 15-16 i elevhæftet

Vil du vide mere om papirfremstilling se
på www.trae.dk, www.skoleniskoven.dk,
www.dalumpapir.dk/1 og
www.affaldetsvej.dk

Information om generel affaldsbehand
ling ses på www.affald.dk.
I elevhæftet lægges der op til en snak
om papirpyramiden. Herefter kan ele
verne få øvelse i korrekt sortering. Lad
eleverne sortere affaldet i tre beholdere:
•E
 n til papir til genbrug
•E
 n til karton og pap til genbrug
•E
 n til affald der skal brændes.

Mål: At give eleverne kort introduktion
til behandling af papiraffald og erfaring
med korrekt sortering.
Undervisningen: Fokus i elevhæftet
er papiraffald og besøget på genbrugs
stationen.

Papir skal genbruges

Eleverne kan tage affald med hjemme
fra. Sørg for, at der er forskellige former
for papir, karton og pap inkluderet.
Det er vigtigt, at papir og pap skilles ad.
Det er vigtigt ikke at blande andet affald
med papir og pap. Kommer der andet
affald i, bliver det ødelagt, og kan ikke
genbruges.
Beholderne kan evt. inddrages i papirud
stillingen. Hermed får andre elever mu
lighed for at lære om korrekt sortering.

Baggrundsviden om
affaldsbehandling

Affald opdeles i fire forskellige
behandlingsgrupper: Genbrug, forbræn
ding, deponi og specialbehandling. Det
er kommunen, der har aftaler med pri
vate vognmænd, som henter affaldet og
kører det til behandling.
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Affaldsbehandling i Danmark
• Generelt genbruger vi ca. 70 % af alt affald. Det er især virksomheder, der
er gode til at sende affald til genbrug. Husholdningerne sender kun ca. 33 %
affald til genbrug.
• Generelt sender vi ca. 23 % af alt affald til forbrænding. Husholdninger,
sender ca. 58 % til forbrænding.
• Vi sender ca. 6-7 % af alt affald til deponi.
14

Papir til genbrug

Eksempler på papiraffald, der kan gen
bruges er tørt og rent papir eller pap.
Det kan afleveres i genbrugscontainere
på genbrugsstationen og mange andre
steder.

Papir til forbrænding

Eksempler på papiraffald, der går til forbrænding, er vådt og beskidt papir eller
pap. Det kan fx være mælkekartoner,
brugt køkkenrulle eller pizzabakker. Af
faldet bliver hentet af private vognmænd,
som kører til et forbrændingsanlæg. På
forbrændingsanlægget brænder affaldet
ved 850 - 1200 ºC. Den varme røg fra
forbrændingen varmer vand op til damp.
Den varme damp driver en turbine, som
driver en generator, der laver strøm.
Herefter kondenserer dampen, og var
men går gennem en varmeveksler og
varmer fjernvarmevand op.

Vigtige pointer:

Ved genbrug får vi gavn af affaldet med
det samme, og vi sparer energi og vand.
Ved forbrænding får vi fjernvarme og
elektricitet ud af affaldet. Ved deponi får
vi ingen gavn af affaldet.

Affald til specialbehandling

Eksempler på affald, der skal special
behandles, er farligt affald som maling,
medicinrester og kemikalier. Det kan
også være elektronik som computere,
mobiltelefoner og batterier.
Det farlige affald brændes på særlige
anlæg. Elektronikken kommer til i sær
lige anlæg, hvor det bliver skilt ad. De
enkelte elektronikdele går til genbrug,
forbrænding eller deponi.
Papir skal genbruges

Affaldsforbrænding betragtes som CO2neutral. Årsagen: Ved fremstilling af
strøm og fjernvarme fra affaldsforbræn
ding spares en tilsvarende mængde fos
sile brændstoffer.

kontrollere, om grundvandet alligevel
kunne være blevet forurenet.

Affald til deponi

Deponiaffald er blandt andet blød PVC
(fx badedyr og regntøj) og asfalt. Et
deponi er et hul i jorden, hvor affaldet
ligger dækket til med jord.
Deponiet er sikret med et lag ler i bun
den og en plastikmembran. Der er også
et dræn, der fører vandet (perkolat) væk
fra affaldet.
Herved sikres, at der ikke kommer
skadelige stoffer ud i grundvandet. Der
tages ofte boreprøver af deponiet for at
15
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Genbrugsstationen ...
side 17-19 i elevhæftet

Papir og pap på skolen ...
side 20-21 i elevhæftet

Papirudstillingen ...
side 22-23 i elevhæftet

Mål: At give eleverne øvelse i at formidle
og at evaluere undervisningsforløbet.
Evt. at udstillingen inspirerer andre på
skolen til at indsamle papir til genbrug.
Undervisningen: I elevhæftet er der
lagt op til, at eleverne arbejder med
at formidle gennem en minigenbrugs
station og to plakater. Formidlingen kan
varieres, fx gennem fremlæggelser for
øvrige elever på skolen eller på et forældremøde.
Stil fx udstillingen op på skolens biblio
tek.
Herunder er en liste med de mest almin
delige containerskilte fra genbrugsstatio
nerne, som du evt. kan bruge i vejled
ningen til eleverne. Du kan også finde
flere skilte på www.vestfor.dk følg
linkvej: af med affald > genbrugs
stationer > sorteringsguide.

Papir skal genbruges

Mål: At eleverne får kendskab til den
lokale genbrugsstation, og at de opnår
en god dialog med formidleren. Herigen
nem skal eleverne lære, at affald er en
vigtig ressource, og eleverne skal opleve
betydningen af at sortere affald korrekt.
Undervisningen: Lad eleverne læse
introduktionsteksten. Inddel eleverne i
grupper af ca. fire i hver. Grupperne fin
der på spørgsmål til formidleren på gen
brugsstationen. Skriv evt. spørgsmålene
ned på bagsiden af tipskuponen.
Udfyld tipskuponen inden besøget på
genbrugsstationen. Formidleren vil gen
nemgå tipskuponen under besøget. Se
facitliste i bilag 1 side 20.
Husk et kamera – billederne fra besøget
kan bruges til arbejdet med papirudstil
lingen.
Se på www.vestfor.dk under kom
i dialog, hvordan du får kontakt til
genbrugsstationen, og se, hvordan
du booker et besøg.
Få efter besøget elevernes refleksioner
over containerne frem. Tal om, hvilke
containere der var til genbrugsaffald,
forbrændingsaffald og deponiaffald.
Nævn, at eleverne skal skaffe en æske
til den dag, de skal arbejde med papir
udstillingen.

læse en plantegning. Vores håb er, at
eleverne vil opleve, at det nytter at
handle aktivt. Det vil udvikle deres
handlekompetencer.
Kunne du tænke dig at komme dybere i
arbejdet med affaldssortering på skolen,
så er Vestforbrændings skoleprojekt
relevant.
Læs mere på www.vestfor.dk følg
linkvej: kom i dialog > ude på skolen.

Mål: Fokus på papirindsamling på sko
len. En gevinst ved denne undervisning
kan være, at der bliver indsamlet mere
papir til genbrug på skolen.
Undervisningen: Først afdækker ele
verne forholdene for papirindsamling på
skolen. Derefter kan de komme med for
slag til forbedring af papirindsamlingen.
Med forløbet får eleverne træning i at
17
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• www.papirroedderne.dk
(Vestforbrænding)
I januar 2011 lanceres kampagnen
Papirrødderne med flotte præmier.
• www. affaldetsvej.dk
(Vestforbrænding)
Her er bl.a. en film om fremstilling af
papir på Dalum papirfabrik.

• www.papirmuseet.dk
(Papirmuseet Bikuben)
Spændende artikler om papir bl.a.
papirets historie.

Papir skal genbruges

• www.skoleniskoven.dk
(Skov- og Naturstyrelsen med flere)

• www.tyra.dk
(Arkæolog og forfatter Hanne Fabricius)
Fortællinger om København for voksne
og børn.
• www.trae.dk
(Dansk skovforening med flere)
Bl.a. en lektion med viden om træ
og papir.
• www.dalumpapir.dk
(Dalum papir)
Viden om moderne papirfremstilling.
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Bilag 1: Facitliste til tipskupon
1

20

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 pizzabakken

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 genbrugsstationen?

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

Indledning til bilag 2

... side 26 i lærervejledningen:
Her er fire ekstraaktiviteter, som du kan supplere undervisningen med.
De første to er aktiviteter, som I kan arbejde med fælles i klassen.
De to sidste er kopiark med øvelser, som hver elev kan arbejde selvstændigt med.

Papirmængden i tasken

Det skal du bruge:
• En badevægt.

Øvelsen kan være med til at
give eleverne bevidsthed om
deres eget papirforbrug.

Papir skal genbruges

Sådan gør du:
Hver elev tager alt papir,
karton og pap ud af deres
tasker og vejer det på væg
ten. Hvilken elev bærer rundt
på mindst, og hvem bærer
rundt på mest?
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Nedbrydningsforsøg

Det skal du bruge:
• Skovl
• Forskellige typer papir-, karton- og papaffald, fx en serviet,
et toiletrullerør eller madpapir
• Pinde til markering
• Kamera.
Sådan gør du:
• Grav et hul til hver type affald. Læg affaldet ned i hullerne.
• Tag billeder af hver type affald, og dæk hullerne til.
• Sæt markeringspinde med navn på affaldet.
• Vent i cirka tre uger.
• Grav affaldet op.
• Tag billeder af hver type affald.
• Indsæt før- og efterbillederne i skemaet, og tal om spørgsmålene.
• Hvad er der sket med affaldet?
• Er alt papir, karton og pap forsvundet?
• Har papirets tykkelse betydning for om det er forsvundet?

Lim jeres billeder ind her og sammenlign resultaterne

K O P IAR K
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Den geniale genbrugsstation

Papir skal
genbruges
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 affaldsrelaterede tema, bl.a. affald generelt, papir eller klima.
Her ses en liste over seriens hæfter, som er udgivet indtil nu:
Affald skal genbruges, 0.-2. klasse: Hæftet handler om affald generelt i relation
til besøget på genbrugsstationen.
Papir skal genbruges, 3.-4. klasse: Hæftet handler om papir, karton og papaffald
i relation til besøget på genbrugsstationen.
Papir skal genbruges 5.-6. klasse: Hæftet har et tilsvarende indhold, men med
aktiviteter og tekster tilpasset målgruppe 5.-6. klasse.
Senere udkommer flere hæfter med andre temaer til
målgrupperne 3.-4. – samt 5.-6. klasse.
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Lærervejledning

Container til papir

På billedet ser du en container med
papiraffald. Der er flere andre affaldsting
i containeren.

Skriv dine svar herunder:
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•T
 æl det affald, som er kommet forkert
i containeren til papir.

Facitliste

K O P IAR K

Papir skal genbruges

Der er 11 stykker affald, som er havnet forkert i papircontaineren.
Køkkenrullerørene kan godt genbruges, men de skal i deres egen papcontainer.
En sådan container er der for eksempel på genbrugsstationen.
Selv om det er vanskeligt at se, er der tre batterier i containeren til papir.
Der er 13 stykker affald, der er kommet rigtigt i papircontaineren.
Det vil sige 24 stykker affald i alt.
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Krydsogtværs

Find syv forskellige slags papir i krydsogtværsen.
Sammensatte ord tæller for et ord, for eksempel snotpapir.
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