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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 5.-6. klasse.
Der lægges op til en undervisning med
faglig læsning, 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 genbrugsstationen.
• At opleve virkeligheden på genbrugsstationen.
• At gå i dialog med formidleren på
genbrugsstationen.
• En refleksion over besøget på
genbrugsstationen.

Affald skal genbruges
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Fælles mål for
5. og 6. klasse år 2009
Fag, mål og
klassetrin
Natur/teknik
trinmål efter
6. klassetrin.
Den nære
omverden.

Målet
Sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske
og naturskabte.
Undersøge og vurdere stoffernes
forskellige egenskaber, herunder
styrke, isolerings- og ledningsevne
samt muligheder for genbrug.

Hvordan elevhæftet
bidrager til at nå målet.
Ved at arbejde med afsnittene:
Hvad gør I med affaldet derhjemme? Hvad gør vi med vores
affald i Danmark? Besøget på
genbrugsstationen samt i ekstraaktiviteten Viden om materialerne
i bilag 1.

Kende til vigtige stoffers og
materialers anvendelse, genbrug
og kredsløb.

Natur/teknik
trinmål efter
6. klassetrin.
Menneskets
samspil med
naturen.

Redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik,
der har betydning for menneskers
levevilkår, herunder vand, energi
og transport.

Ved at arbejde med afsnittene:
Hvilket materiale er affaldet lavet
af? Hvad gør vi med vores
affald i Danmark? Besøget på
genbrugsstationen samt i ekstraaktiviteten Viden om materialerne
i bilag 1.

Natur/teknik
trinmål efter
6. klassetrin.
Arbejdsmåder
og tankegange.

Formulere spørgsmål, fremsætte
hypoteser og lave modeller som
grundlag for undersøgelser.

Ved at arbejde med afsnittene:
Inden besøget, Besøget, Efter
besøget på genbrugsstationen
og Formidling om affald.

Matematik
trinmål efter
6. klassetrin.
Matematiske
kompetencer.

Opstille, behandle, afkode og
analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a.
vha. regneudtryk, tegninger og
diagrammer.

Formidle – mundtligt og skriftligt
– egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig
læsning med relevant fagsprog og
brug af forskellige medier.

Kende, vælge og anvende
hensigtsmæssige hjælpemidler,
herunder konkrete materialer,
lommeregner, og it, bl.a. til
eksperimenterende udforskning af
matematiske sammenhænge.
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Ved at arbejde med afsnittet: Efter
besøget på genbrugsstationen

Fag, mål og
klassetrin
Matematik
trinmål efter
6. klassetrin.
Matematiske
emner.

Målet
Kende til koordinatsystemet,
herunder sammenhængen mellem
tal og tegning.
Arbejde med enkle eksempler på
målestoksforhold og ligedannethed
i forbindelse med tegning.

Hvordan elevhæftet
bidrager til at nå målet.
Ved at arbejde med afsnittet:
Besøget på genbrugsstationen,
Efter besøget på genbrugsstationen, Affaldssortering på skolen
og Formidling af affald samt i
ekstraaktiviteten Rumfanget i
bilag 1.

Undersøge metoder til beregning
af omkreds, areal og rumfang i
konkrete situationer
Dansk trinmål
efter 6. klassetrin.
Det skrevne
sprog – læse.

Læse sproglig udviklende tekster
og bruge varierede læseforståelsesstrategier.

Uddannelse-,
erhvervs
og arbejdsmarkedsorientering
trinmål efter
6. klassetrin.
Det personlige valg.

Give eksempler på forskellige
menneskers karriereforløb.

Ved at arbejde med afsnittet:
Besøget på genbrugsstationen.

Uddannelse-,
erhvervs
og arbejdsmarkedsorientering
trinmål efter
6. klassetrin.
Uddannelse
og erhverv.

Beskrive typiske erhverv i lokalområdet.

Ved at arbejde med afsnittet:
Besøget på genbrugsstationen.

Søge forklaringer på ord og
fagudtryk i trykte og elektroniske
ordbøger.

Ved at arbejde med afsnittene:
Hvad gør vi med vores affald i
Danmark? Og Hvad ved du om en
genbrugsstation?

Affald skal genbruges
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Faglige begreber

Faglig læsning er et krav i alle fag i
folkeskolen. Derfor har vi i teksten i
elevhæftet en række faglige begreber,
der hører til affaldsområdet. Begreberne
forklares i teksten og i ordbogen bagerst
i hæftet.
Det er oplagt at lade eleverne læse op
fra teksten, enten fælles i klassen eller
som makkerlæsning.
Følgende faglige begreber præsenteres
i elevhæftet:
Affaldsbehandling
Affaldspyramide
Affaldssortering
Bioforgasning
Brændbart
Container
Deponi
Forbrændingsanlæg
Genbrug
Genbrugsstation
Kommune
Oliebaseret maling
Restaffald
Vandbaseret maling
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Evaluering

Evaluering foregår primært via et PowerPoint foredrag, hvor eleverne formidler
det de har lært. Der er også en lille ekstra evalueringsøvelse ”Quiz og byt”, hvor
eleverne finder på evalueringsspørgsmål
til hinanden. Ønsker du en yderligere
evaluering kan du benytte ekstraaktiviteten: Viden om materialerne på side 20
i bilag 1.

Affald 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 afsnittet ”Hvad gør vi med vores affald i Danmark?” er der udvidet baggrundsviden til dig.

Her kan du under aldersgruppen 5.-6.
klasse finde film og artikler om temaerne
”Indsamling”, ”Behandling af affald” og
”Henkastet affald”. Disse giver en overordnet introduktion til, hvad vi gør med
affald i Danmark.

Til hvert afsnit i elevhæftet hører en
tekstboks om målet og evt. forberedelse
til øvelsen.

Hvad gør vi med vores affald i
Danmark? ... Side 7 i elevhæftet

Hvad er affald?
Hvad ved du om affald? ...
side 4 i elevhæftet

Mål: At eleverne bliver sporet ind på
emnet affald, og deres egen basisviden
kommer frem.
Undervisningen: Eleverne arbejder
selvstændigt med at svare på spørgsmålene. Efterfølgende kan I tale om
svarene samlet i klassen.

Hvad gør I med affaldet
derhjemme? ...
Side 5 i elevhæftet

Mål: Med udgangspunkt i elevernes
egen verden, at få fat i deres basisviden.
At koble ny viden på fra de kommunale
regler om affaldssortering.
Undervisningen: Som lektie skal
eleverne udvælge affald hjemmefra og
udfylde skemaet for disse typer affald.
Skemaet vil så fungere som optakt til
gruppearbejde på skolen omkring skemaerne.
Du kan evt. kontakte kommunens teknik/miljø afdeling og få tilsendt et antal
foldere med reglerne for affaldssortering
i kommunen. Herved kan eleverne søge
deres svar i folderne. Alternativt kan eleverne søge på kommunens hjemmeside.
Du kan evt. uddybe undervisningen, ved
at benytte hjemmesiden www.affald.dk.
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Mål: At introducere eleverne for affaldsbehandling i Danmark.
Undervisningen: Teksten kan fungere
som lektie, eller kan læses højt i klassen, mens I taler om indholdet.

Baggrundsviden om
affaldsbehandling
Affald bliver grundlæggende behandlet på tre forskellige måder: Genbrug
(genanvendelse), forbrænding (nyttiggørelse), eller deponering (losseplads).
Affald, der er farligt, bliver specialbehandlet inden det bliver sendt til en eller
flere af de tre basis-behandlingsformer.
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.
Genbrug (genanvendelse)
Eksempler på affald, der kan genbruges
er: Papir, glas og dåser. Det kan afleveres i genbrugscontainere ved husstande
eller supermarkeder, i butikker eller på
genbrugsstationen. 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. 69 % af alt affald. Det er især
virksomheder, som er gode til at sende
affald til genbrug.

Forbrænding (nyttiggørelse)
Eksempler på affald, der går til forbrænding er: Restaffald som mælkekartoner,
madpapir og madrester. Dette affald
bliver hentet af private vognmænd, som
kører til et forbrændingsanlæg fx Vestforbrænding. 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 varmen går gennem en varmeveksler og varmer fjernvarmevandet
op. I Danmark forbrændes ca. 23 % af
affaldet.

Bioforgasning (nyttiggørelse)
I nogle af Vestforbrændings kommuner
bliver madrester og andet organisk affald indsamlet til bioforgasning. Ved bioforgasning udnytter man mikroorganismerne, der er i affaldet til at producere
biogas og kompost. Biogassen brændes i
en gasmotor, som skaber varme. Varmen
bruges til strømproduktion og til at varme bygningerne på anlægget op. Noget
af varmen ledes også ind på anlægget
og fremskynder forgasningsprocessen.
Komposten bliver brugt i landbruget.
Herved udnyttes både affaldets energiog næringsstofindhold.

Affald skal genbruges
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Deponering (losseplads)
Eksempler på affald, der skal til deponering er: Porcelæn, toiletter og håndvaske. Nogle steder i landet kommer også
blød PVC, trykimprægneret træ, asbest,
asfalt og mineraluld 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 der siver
forurening ud fra deponiet. I Danmark
deponeres ca. 7 % af affaldet. Blød PVC,
asfalt og mineraluld fra private husholdninger kan afleveres på genbrugsstationen. Medarbejderne sørger for, at det
kommer til et deponi. På genbrugsstationen møder I også mørtel, porcelæn,
keramik og spejle. Dette affald kommer
til en fyldplads, som ofte er en gammel
grusgrav. Her er affaldet ikke beskyttet
på samme måde som I et rigtigt deponi.
Derfor er det også kun affald uden giftstoffer, som kommer her. Til eleverne
kalder vi begge disse containere for
deponi. Dette passer også med affaldet i
affaldspyramiden.
Specialbehandling
Eksempler på affald, der skal specialbehandles er: Oliebaseret maling,
medicinrester, elektronik, batterier og
sparepærer. Malingen bliver brændt på
specialanlæg, fx Kommunekemi i Nyborg. 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.
Medarbejderne sørger for, at det kom12

mer videre til den rigtige behandling.
Vigtige pointer: Ved genbrug får vi
gavn af affaldet med det samme, og vi
sparer råstoffer, 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.
I affaldsbranchen bliver der hele tiden
arbejdet med at flytte affald fra deponi
til forbrænding eller genbrug, bl.a. fordi
det er en meget dyr løsning at benytte
et deponi. I mange år lagde man trykimprægneret træ på deponi, fordi der er
kobber i, som er et tungmetal. Derfor
må man heller ikke brænde træet på
et almindeligt forbrændingsanlæg som
Vestforbrænding. I dag har man fundet
et forbrændingsanlæg i Tyskland, som
har godkendelse til at brænde dette træ.
På den måde kommer træet til at gøre
nytte i form af strøm og fjernvarme frem
for at ligge på et deponi. Der er kobber
tilbage i asken efter forbrændingen, som
derfor deponeres.
Hvis du ønsker at arbejde mere dybdegående med materialekendskab, kan vi
henvise til artiklerne på www.affald.dk
under 5.-6. klasse. Eller du kan hente
faktaark på www.tingtaler.dk. I bilag 1 er
en ekstraaktivitet, som sætter eleverne i
gang med at læse artikler og fordybe sig
i viden om materialer.

Repetitions opgave

Ugler og krager
Mål: At repetere emnet affaldsbehandling, på en sjov og aktiv måde.
Undervisningen: Gå ud i skolegården.
Del eleverne i to hold, henholdsvis uglerne og kragerne. Marker en midterlinje
med et kridt eller en snor. Marker en
baglinje bag begge hold ca. 10 meter fra
midterlinjen.
Oplæs udsagnene som står herunder
et ad gangen. Hvis et udsagn er korrekt skal uglerne løbe efter kragerne
og forsøge at fange dem, inden de når
i sikkerhed bag deres baglinje. Fanger
uglerne nogle krager kommer de med på
uglernes hold. Hvis et udsagn er forkert
er det kragerne, der skal løbe efter uglerne. Efter hver runde stopper I op og
gennemgår udsagnet.
Legen stopper, hvis der kun er tre
tilbage på et hold, eller hvis du ikke
har flere udsagn.

Her er forslag til udsagn:
• Papir skal til forbrænding (Forkert)
• Man kan genbruge en coladåse
		(Rigtigt)
• Et æbleskrog kan man kompostere
		(Rigtigt)
• Det er ok at tage ting fra containerne
		 på genbrugsstationen (Forkert)
• Porcelæn skal i flaskecontaineren
		(Forkert)
• En computer skal specialbehandles
		(Rigtigt)
• Pap skal i papircontaineren (Forkert)
• Oliebaseret maling er farligt affald
		(Rigtigt)
• En elsparepære skal specialbehandles
		(Rigtigt)
• En makreldåse skal til genbrug
		(Rigtigt)

Affald skal genbruges
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Genbrugsstationen

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.
Undervisningen: Afsnittet er delt op i
tre dele. Forberedelsen inden besøget på
genbrugsstationen. Besøget på genbrugsstationen og endelig bearbejdning
af oplevelserne hjemme på skolen efter
besøget.

Hvad ved du om en genbrugsstation? ... Side 9 i elevhæftet

Mål: At få elevernes egen forståelse
frem, så der kan bygges ny viden oven
på denne.
Undervisningen: Starter i elevernes
verden hvor de skal tegne, hvad de ved
om en genbrugsstation. Dette efterfølges
med lidt faglig læsning om genbrugsstationen. Alle elever får herved et fælles
grundlag for det videre arbejde med
genbrugsstationen.

Inden besøget på genbrugsstationen Side 12 i elevhæftet

Mål: At eleverne får forberedt sig til
besøget, så de får mest mulig faglighed
samt holder et fokus under besøget.
Undervisningen: Inddel eleverne i
grupper, som arbejder sammen resten
af undervisningsforløbet. Der kan godt
være flere grupper, som arbejder med
den samme behandlingsform. Til start
skal eleverne svare på spørgsmål, der
vedrører deres egen forståelse af genbrugsstationen, og deres forventninger
til besøget skal også gerne komme frem.
Eleverne skriver svarene op på store
stykker papir, som de gemmer til arbejdet med afsnittet ”Formidling om affald”.
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Eleverne finder på spørgsmål til formidleren på genbrugsstationen. De kan
skrive spørgsmålene ned på bagsiden af
deres tipskupon.
Ud over dette får hver gruppe tildelt et
antal containerskilte, som de skal have
særligt fokus på, fordi de skal arbejde
med dem efter besøget på genbrugsstationen.
Her er det oplagt at tænke i undervisningsdifferentiering. Gruppe 1 får tildelt
flest skilte og vil dermed have den største arbejdsbyrde efter besøget på genbrugsstationen. Mens gruppe 3 får tildelt
de færreste skilte.
For at kunne løse opgaverne efter besøget på genbrugsstationen, har eleverne
brug for et skema og en række tal. Dem
kan I hente på www.vestfor.dk under
læring og oplevelse - undervisningsmaterialer.

Besøget på genbrugsstationen
... Side 14 i elevhæftet

Mål: At eleverne får kendskab til den
lokale genbrugsstation, og at de opnår
en god dialog med formidleren. Via besøget skal eleverne lære, at affald er en
vigtig ressource, og eleverne skal opleve
betydningen af at sortere affald korrekt.
Undervisningen: I elevhæftet er en
række spørgsmål, som skal inspirere eleverne og få dem til at observere, hvad
de ser under besøget på genbrugsstationen.
Der er en tipskupon, som skal fungere
som en sjov quiz, som formidlerne kan
gennemgå med eleverne. Se også
facitlisten her i lærervejledningen bilag
2. Der kan forekomme forskellige sorteringsregler fra kommune til kommune.
Dette betyder, at formidleren på netop

jeres genbrugsstation kan komme med
andre korrekte svar end facitlisten. Da
er det formidlerens svar, som er de
gældende. Der er en ekstra kolonne i
facitlisten, som hedder ”hvorfor”. Her
vil være en lille forklaring til de korrekte svar. Det kan være en god ide at
tale med eleverne om dette hjemme på
skolen, sådan at du sikrer, at de får den
optimale læring. På genbrugsstationen
går det nogle gange stærkt, og eleverne
kan være mere fokuserede på at få alle
de rigtige svar frem for at lære hvorfor.
Det er en god ide at tage affald med
hjemmefra, så kan eleverne sortere det
på genbrugsstationen. Det kan fx være
affald, som eleverne og deres forældre
er i tvivl om, hvad de skal gøre med.

Mål: At bearbejde observationer, refleksioner og de indsamlede data. Træning i
tegning af tabeller og diagrammer samt
evt. træning i brugen af regneark.
Undervisningen: Hver gruppe udfylder
deres skema med oplysninger om de
skilte, som de har fået tildelt.
Både skemaer og tal finder I på
www.vestfor.dk under læring og
oplevelse - undervisningsmateriale.
OBS: På skiltet til elektronikaffald er
en genbrugscirkel, hvilket kan forvirre
eleverne. Elektronikken bliver skilt ad,
og delene bliver fordelt mellem genbrug,
forbrænding og deponi.
De følgende opgaver kan løses enten i
hånden, på papir eller i et regneark på
computer fx i Excel. På næste side er
et kopiark, som er en vejledning i, hvordan opgaverne kan løses i et regneark.
Kopiarket findes også i farver på
www.vestfor.dk under læring og
oplevelse – undervisningsmaterialer.
I de første seks opgaver arbejder eleverne selvstændigt i grupperne med at
tegne tabeller, diagrammer og kurver.
Samtidig skriver de svarene på spørgsmålene fra besøget på genbrugsstationen op på et stykke papir, og gemmer
det til arbejdet med afsnittet ”Formidling
om affald”. I den sidste opgave arbejdes
fælles i klassen. Her starter eleverne
med kort at fremlægge deres resultater.
I samler resultaterne for mængden af
affald i containerne i et fælles diagram
fx i regnearket. Her vil det være oplagt
at bruge et Smartbord. Efterfølgende
samler I resultaterne for antal biler på
genbrugsstationen i et kurvediagram.
Undervejs besvarer I, i fællesskab
spørgsmålene i opgaven.

Affald skal genbruges

Husk et kamera – billederne fra besøget
kan bruges til arbejdet med afsnittet
”Formidling om affald”.
Se på www.vestfor.dk under læring
og oplevelse - Besøg en genbrugsstation.

Efter besøget på genbrugsstationen ... Side 15 i elevhæftet
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Kopiark
Kopiark til løsning af opgaverne i afsnittet ”Efter besøget på genbrugsstationen” i et
regneark på computer.
Opgave 1 – Udfyld en tabel
som eksemplet herunder:
a) I A1 skriver I: Containerskilt
b)	I B1 skriver I: Hvor mange ton
		 affald var der i denne container sidste
		 år? (hyppighed)
c)	I C1 skriver I: Hvor stor en procent		 del udgør denne type affald af alt
		 affaldet til sammen (frekvens)
d) I A7 skriver I: Affald i alt i alle
		 gruppens containere.
e) Nu ligner det en tabel hvor I,
		 i cellerne kan sætte tal ind på
		 samme måde, som det er gjort i
		 eksemplet i elevhæftet.
		 Se på billedet herunder:

KOPIARK

f)	Ved udregning af frekvensen stiller
		I jer i cellerne til højre for tallene
		 med antal ton for eksempel F4.
g) Indsæt koden: = navnene på de
		 celler hvor tallene I skal regne med
		 står. For eksempel =(B4/B10) x 100
Opgave 2 – Tegn et søjlediagram
over mængden af affald
a)	I A1 skriver I: Affaldstype.
b) I B1 skriver I: Ton affald sidste år.
c)	I A2 og nedefter skriver I jeres
		 affaldstyper (navne på container		skiltene)
d)	I B2 og nedefter skriver I mængden
		 af affald, der passer til hver type
		affald.
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e)
		
f)
		
		
		

Marker cellerne A2 og B2 og nedefter
indtil I har alle affaldstyperne med.
I vælger diagramknappen
og
klikker på søjle i venstre side af det
vindue, der kommer frem. I tegner
et diagram, som ligner det herunder.

Opgave 3 Tegn en kurve over antal
biler på genbrugsstationen
a)	I A1 skriver I: Måneder.
b) I B1 skriver I: Antal biler.
c)	I A2 og nedefter skriver I:
		Januar, februar og så videre.
d)	I B2 og nedefter skriver I:
		 Antal biler i hver måned.
e) Marker cellerne A2 og B2 og nedefter
indtil I har alle tallene med.
f)	I vælger diagramknappen
og
		 klikker på kurven i venstre side af
		 det vindue, der kommer frem.
		I tegner en kurve, som ligner den
		herunder.

Affaldssortering på skolen
... Side 20 i elevhæftet

Måske er det nødvendigt at organisere forskellige tømningsystemer af de
forskellige beholdere. Eleverne kan på
skift tømme beholderne fra klassen ud i
containergården. Den tekniske servicemedarbejder, kan måske have ansvaret
for at tømme de centrale beholdere, med
specielle typer affald, som fx beholderen
til metal eller batterier.
Til selve undervisningen skal eleverne
først afdække affaldssystemet, som
det er lige nu, og derefter komme med
forslag til forbedringer. Dette arbejde
kan gøres med affaldsplanværktøjet på
www.affald.dk. Her er det nødvendigt,
at du opretter klassen i systemet.
Det gør du ved at gå ind under voksne –
lærere – opret klasse.

Affald skal genbruges

Mål: Det er vigtigt, at der bliver sorteret
affald på skolen. Teori og praksis skal
hænge sammen for at eleverne kan
udvikle handlekompetence på området.
Samtidig er det et lovkrav, at alle skoler
skal sortere deres affald.
Undervisningen: Hvis jeres affaldssortering allerede er etableret, er der måske mulighed for forbedringer. Ellers kan
dette afsnit springes over. Hvis I ikke allerede har sortering af affald på skolen,
så gå i dialog med de øvrige lærere, den
tekniske servicemedarbejder (pedellen)
og ledelsen om, hvordan I kan få arrangeret et system. Det handler ofte om
at få opbygget en lille containergård til
de forskellige typer affald. Kontakt evt.
kommunen hvis I er i tvivl om de kommunale regler på området.
På www.vestfor.dk under læring og oplevelse er en liste med kontaktpersoner i
de enkelte kommuner, som kan give råd
om lokale sorteringsregler.

I klasserne kan I indrette jer på forskellige måder, flere køkken- og møbelfirmaer har systemer som kan benyttes,
det gælder bl.a. IKEAs møbel Trofast,
der oprindeligt er tænkt til sortering af
legetøj på børneværelset.

Du kan også downloade en lærervejledning til affaldsplanværktøjet på
www.affald.dk under voksne – lærere –
lærervejledninger.
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Der lægges op til at eleverne går rundt
med den tekniske servicemedarbejder
på skolen. Her kan det være relevant at
dele klassen i to hold. Hvis det ikke er
muligt at få en aftale med den tekniske
servicemedarbejder, må eleverne selv
gå rundt på skolen og afdække affaldssystemet.
Ved arbejdet med affaldsplanværktøjet
skal eleverne uploade et kort over
skolen.
Hvis jeres skole er meget stor, og I har
flere oversigtskort over skolen, kan det
være en ide, at lade hver gruppe arbejde
med hver deres afdeling af skolen. Det
kan også være en ide, at lade hver gruppe arbejde med hver deres affaldstype.
En gruppe kan afdække papirindsamlingen, og en anden gruppe indsamling
af farligt affald på skolen. Ved upload af
kortet er det vigtigt, at det er en billedfil
af typerne jpg, jpeg, gif eller png.
Hvis I får udviklet et godt sorteringssystem på skolen, er det en oplagt formidlingsopgave, at lade eleverne udarbejde
en lille sorteringsguide med billeder osv.
til de øvrige elever på skolen.
Med forløbet får eleverne træning i at
læse en plantegning. Vores håb er, at
eleverne vil opleve, at det nytter at
handle aktivt. Det vil udvikle deres
handlekompetencer.
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Formidling om affald ...
Side 22 i elevhæftet

Mål: At træne eleverne i at formidle,
samt at evaluere undervisningsforløbet.
Undervisningen: Få eleverne til at
udtænke en historie om det de har lært,
og lad dem formidle det gennem PowerPoint. Lav eventuelt en aftale med øvrige
mellemtrinsklasser og lad eleverne holde
foredraget for dem. Eleverne kan også
holde foredraget for deres forældre på
et forældremøde. PowerPointfilerne kan
lægges ud på skolens intranet, så alle
eleverne på skolen kan se dem og lære
om genbrugsstationen.

Quiz og byt

Mål: At evaluere undervisningsforløbet.
Undervisningen: Eleverne skal i deres
grupper selv finde på spørgsmål, som
de skriver på små kort. Når der er nok
kort til alle elever i klassen, går eleverne
rundt mellem hinanden og stiller hinanden spørgsmål. De bytter kortene mellem sig. Hver gang en elev svarer rigtig
kan vedkommendes gruppe få en streg
på tavlen. Den gruppe, som til slut har
flest streger, har vundet.

Litteratur

Facitliste til bilag 1

Gode bøger:

Rumfanget side 22:

Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning
Spencer Kagan
Jette Stenlev
Alinea

For at få opgaven til at passe med
elevernes niveau, har vi valgt at udelade
mælkekartonens top, sådan at eleverne
kun skal beregne på en lige kube.

Vigtige materialer papir, træ,
tekstiler, metaller, plast og glas
Neil Morris
Forlaget Flachs

Gode hjemmesider:

www.affald.dk
(Flere affaldsselskaber og kommuner)
www.affaldetsvej.dk
(Vestforbrænding)

www.hvordanlavesdet.dk
(Dansk industri og Centralorganisationen
af industriansatte)
Giver eleverne mulighed for at lære
og eksperimentere med de naturfaglige og tekniske fag med udgangspunkt
i produkter, som de kender fra deres
hverdag, fx en cykel, en æggebakke eller skrivekridt.

Rumfang for mælkekarton:
Rm = L x H x D
Rm = 7 cm x 20 cm x 7 cm
Rm = 980 cm3
Antal mælkekartoner i skaldespanden:
Antal = Rs / Rm
Antal = 38637 / 980
Antal = 39,4255, altså 39 mælkekartoner
Affald skal genbruges

www.tingtaler.dk
(Cross Cultures Project, Vestforbrænding, Heerup Museum, Rødovre Kommune og Ballerup Kommune.)

Rumfang for skraldespand:
Rs = L x H x D
Rs = 40,5 cm x 36 cm x 26,5 cm
Rs = 38637 cm3
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Bilag 1: Ekstraaktiviteter

Viden om materialerne
Kig i skemaet og se de typer affald der står i kolonne nr. 2. Din lærer fordeler affaldet
imellem jer i klassen. Tænk over hvilket materiale det affald, du har fået, er lavet af.
Læs artikler om materialet/materialerne og udfyld skemaet herunder. Du kan finde
artiklerne på følgende to hjemmesider:
På www.affald.dk under 5.-6. klasse og på www.tingtaler.dk under dansk –
undervisning og download faktaark.
I skal nu gå sammen to og to i klassen og fortælle hinanden om det, I har læst.

KOPIARK
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Materialer
affaldet oprindelig er lavet af.

Affaldet

Træ

Avis

Hvor skal affaldet
hen, og hvordan
bliver det behandlet?
Genbrug. Kan for
eksempel afleveres i
genbrugscontainer.

Endeligt produkt

Nye aviser, æggebakker eller wcpapir.

Marmeladeglas
Computer

En vandflaske af
plastik
En sodavandsdåse
En papbakke med
pizzarester på

En
havestol af
plastik

KOPIARK

Søm

Porcelænskop
Bildæk

Vinflaske

En ren tom
tomatdåse
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Rumfanget
Opgave 1

Rumfanget
Opgave 2

Det skal I bruge:
• Fire små skraldespande.
• Mange rengjorte mælkekartoner.

Skraldespanden:
Højde = 40,5 cm, Bredde = 36 cm,
Dybde = 26,5 cm.

Sådan gør I:
• Del eleverne op i fire grupper, og
lad dem gå sammen om hver deres
skraldespand.
• Lad dem beregne rumfanget af
skraldespanden.
• Lad dem fylde skraldespanden op
med hele mælkekartoner, og tæl,
hvor mange der kan være.
• Lad derefter eleverne presse
mælkekartonerne grundigt sammen,
og fyld skraldespandene op igen.
Tæl, hvor mange der nu kan være.

Mælkekarton:
Højde = 20 cm, Bredde = 7 cm,
Dybde = 7 cm

Dette giver eleverne en forståelse for
rumfang og “fyldningsgrader”, som også
har betydning for miljøet. Jo bedre,
affaldscontainerne er pakket, jo færre
lastbiler skal køre med dem, og dermed
skabes mindre forurening.

KOPIARK
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Beskrivelse:
•T
 ag målene fra tegningen.
•B
 eregn rumfanget af skraldespanden.
•B
 eregn rumfanget af mælkekartonen.
•H
 vor mange mælkekartoner kan der
være i skraldespanden?

Bilag 2: Facitliste til tipskupon
1

X

2

Forklaring

1.

Hvor mange forskellige slags affald kan
man aflevere på en
genbrugsstation?

3

15

Mere end 20

Man kan aflevere ca. 31
forskellige slags affald på
genbrugsstationen. Det er
forskelligt fra genbrugsstation
til genbrugsstation

2.

Hvilken farve skal
sækken med affald være, hvis du
afleverer den på
genbrugsstationen?

Klar
(gennemsigtig)

Brun

Sort

I den klare sæk, kan man se,
hvad der er i, og det gør at folk
bliver bedre til at sortere deres
affald på genbrugsstationen

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

Batterier skal sorteres af fagpersoner fordi der i nogle af dem,
kan være giftige tungmetaller

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 genbrugsstationen

Ja, for ellers tiltrækker det
hvepse og rotter

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

Det er lidt forskelligt, hvor meget
der kan være i hver container
men i gennemsnit 5 ton papir

6.

Må man aflevere en
brugt pizzabakke på
genbrugsstationen?

Ja, den skal i småt
brændbart containeren

Ja, hvis den er
gjort ren, må den
komme i papcontaineren

Nej, den hører
til restaffald,
og det må ikke
komme på
genbrugsstationen

Der må ikke komme restaffald på
genbrugsstationen, fordi det kan
give problemer med rotter

7.

Hvor skal en tom
malerbøtte af plastik, der har været
vandbaseret maling
i afleveres på genbrugsstationen?

Den skal i
kemikalierummet

Den skal i
metalcontaineren

Den skal i småt
brændbart
containeren

Vandbaseret maling er ikke
skadeligt for naturen, og når
bøtten er tom brænder den fint
på forbrændingsanlægget

8.

Hvilken slags affald
modtager genbrugsstationen mest af?

Papir

Haveaffald

Plastflasker

Haveaffald er den slags affald,
som genbrugsstationen modtager
mest af

9.

Hvem ejer affaldet
på genbrugsstationen?

Dem som arbejder
på genbrugsstationen

Chefen til dem
som arbejder på
genbrugsstationen

Kommunen
ejer affaldet på
genbrugsstationen

Det vil sige alle borgere i
kommunen. Skatten på affald
kan blive mindre, hvis kommunen
får penge ind for affaldet på
genbrugsstationen

10.

Kan man aflevere en
ren shampooflaske
på genbrugsstationen?

Ja, den skal i deponicontaineren

Ja, den skal i
containeren til
plastflasker- og
dunke

Ja, den skal i
småt brændbart containeren

Plastdunke kan genbruges på en
fabrik, hvor de kan blive til nye
plastdunke eller andre ting af
plastik

11.

Hvorfor er det
vigtigt at sortere sit
affald?

For at man kan
genbruge affaldet
og sørge for, at
det ikke forurener

Fordi læreren
siger, at vi skal

Fordi formidleren på genbrugsstationen
siger, at vi skal

For at man kan genbruge
affaldet og sørge for, at det
ikke forurener. Vi gør derved
tabet af råstoffer mindre

12.

Hvor skal en halvtom sprayflaske med
hårspray hen?

I metalcontaineren på genbrugsstationen

I småt brændbart
containeren på
genbrugsstationen

Til farligt affald
i kemikalierummet på
genbrugsstationen

Den indeholder gas, som er farlig
for naturen. Derfor skal den
brændes på et specielt forbrændingsanlæg

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

Affaldet tilhører kommunen.
Nogle genbrugsstationer har et
særligt byttehus, hvor man gerne
må tage eller købe affaldet
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Den geniale genbrugsstation

Affald 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.
Her ses en liste over seriens hæfter, som handler om affald generelt:
• Affald skal genbruges, 0.-2. klasse
• Affald skal genbruges, 3.-4. klasse
• Affald skal genbruges, 5.-6. klasse
Ud over disse er der udgivet to elevhæfter, som
specifikt handler om papir, karton og papaffald:
• Papir skal genbruges, 3.-4. klasse
• Papir skal genbruges, 5.-6. klasse
Det kan være særligt relevant at benytte disse hæfter
i forbindelse med kampagnen ”Papirrødderne”.
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