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Sortering af affald, del 1

Eleverne har taget reklamer og tilbudsaviser med hjemmefra. Sammen finder I frem til, hvilke typer affald man får,
når man køber forskellige madvarer. Eleverne forestiller sig
hvad de køber ind, og hvad de derefter smider i
skraldespanden.
Affaldet listes op på tavlen, for eksempel:
•
•
•
•
•
•
•

Glas
Papir og pap
Kartoner
Plast
Metal
Madaffald
Stof og læder

Allerede her kan I tale om, hvilken slags affald vi sender
til genbrug, og hvordan det foregår.

Sortering af affald, del 2
Klassen inddeles i grupper. Hver gruppe får tildelt 1-2
affaldsområder og skal nu klippe billeder af madvarer ud
og lave plancher, hver med en type affald (fx metal).
Grupperne præsenterer deres plancher for resten af klassen
og fortæller, hvordan man bør skaffe sig af med denne type
affald. Resten af klassen kommer med input. De vil typisk
nævne genbrugsbeholdere til flasker og aviser, som de
kender fra deres egen hverdag.
Som en ekstraopgave kan eleverne kontrollere vægten af
emballagen i forhold til varens vægt, og finde frem til, hvor
mange ”lag” – altså typer af emballage, der bruges til
forskellige typer affald.
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Forsøg: Når affald nedbrydes, del 1
Eleverne skal bruge:
•	Forskellige former for madaffald
•	Plastbokse (ca. 15 x 15 cm. - butikker med
bland-selv-slik forærer ofte plastbokse væk)
•	Plantemuld og en skovl

Eleverne har til denne time fået til opgave at medbringe
forskellige former for mad. Sørg for at eleverne begrænser
mængderne og udvalget – foreslå dem fx at vælge brød, kiks,
chips (kød er ikke velegnet).
I grupper på fire skal eleverne nu beslutte, hvilke fem typer
madaffald, de vælger at ”grave ned” i deres plastbokse
sammen med jord. Hver gruppe sætter navn på boksen og
angiver i deres hæfte, hvor i boksen, de placerer de fem typer
affald. Låget behøver I ikke at sætte på.

Tanken er at eleverne løbende kan kigge til forsøget og følge
udviklingen.
I kan læse om nedbrydning og organisk materiale på
www.skoven-i-skolen.dk.
Lektien til næste time er at finde eksempler på organisk
materiale og skrive dem ned.

Eleverne vurderer nu hvor lang tid maden er om at nedbryde
(se skema på elevark).
Eleverne vil typisk selv foreslå, at der skal vand eller regnorme
i. Ellers kan du hjælpe dem lidt på vej.

Når mad nedbrydes, del 2
Nu skal I se til elevernes nebrydningsforsøg
og tale om:
•	Hvordan madaffald nedbrydes, og hvad der nedbrydes først – ud fra elevernes udfyldte skemaer.
•	Hvad de mener organisk materiale er. Inddrag
grundstoffernes periodiske system, og fortæl om
kulstof og hvilke andre stoffer der indgår i
organiske forbindelser.

oxygens betydning for nedbrydningsprocesser).
•	Elevernes plancher inddrages og affaldspyramiden
introduceres. Se næste side. De skal nu enkeltvis
tegne mindst tre ting, som hører til i henholdsvis:
Genanvendelse, forbrænding og deponi (se
elevark).
•	Eleverne forklarer deres svar i gruppen (der samles
fælles op i klassen).

•	Spørg for eksempel eleverne om det vil gøre forskel
at sætte låg på boksene (og dermed komme ind på
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Affaldspyramiden

Genbrug
Genanvendelse
Forbrænding
Deponi

Når vi taler om affald, taler vi ofte om et såkaldt
affaldshierarki.
Affaldshierarkiet er bygget op på samme måde, som
den kostpyramide, du sikkert kender. Begge pyramider
fortæller, hvad vi skal have meget af, hvad vi skal have
knap så meget af og hvad vi kun skal have en smule af.
Øverst har vi det, vi skal have meget af. Når vi genbruger,
så bruger vi tingene til det samme formål igen. For
eksempel når vi overtager tøj og sko, eller arver cykler og
løbehjul af andre. Genanvendelse er, når vi omdanner
tingene til nye råvarer. For eksempel, når jernværkerne
smelter gamle cykler eller dåser om til nyt metal. Eller

når vi smelter gamle flasker om til nye. Noget affald kan
vi ikke genbruge, men egner sig kun til at blive brændt.
Det sker på vores forbrændingsanlæg, hvor affaldet omsættes til strøm og varme.
Nederst har vi deponi, som betyder at vi graver affaldet
ned i jorden eller dækker det med jord, så det bliver
en bakke i landskabet. Noget affald egner sig nemlig
hverken til genbrug eller forbrænding. Deponering står
nederst i affaldshierarkiet, fordi alle ressourcer i affaldet
går tabt.
Kilde: www.affald.dk
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Forsøg: Håndtering af affald
I dette forsøg skal eleverne lære, at en meget stor del af vores
affald kan brændes, og at affaldet dermed kan hjælpe os med
at forsyne vores huse med både fjernvarme og elektrisk energi.
Eleverne skal tage en pose husholdningsaffald med
hjemmefra.
I skolen skal eleverne bruge: En stor affaldssæk, en saks,
engangshandsker, bunsenbrænder, tændstikker
Se i elevmaterialet, hvordan forsøget skal udføres.
I kan starte med at tale om affaldspyramiden, og om, hvordan
man med affald kan skabe strøm og varme til mange
husstande.
Gode links: www.affald.dk

Lidt om affald:

Organisk affald brænder normalt godt, selvom et for stort vandindhold kan give problemer med at starte forbrændingen. Plast i affald kan være med til at lette forbrændingen. Der er en del affald, som er svært og nogle
gange endda umuligt at brænde. For eksempel kan glas og metal ikke brænde. I stedet kan det genanvendes.
Hvis der er tale om affald, der er farligt for miljøet, skal det deponeres eller genanvendes. Sådan er det for
eksempel med batterier, hvor metallet i batterierne kan genanvendes.
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Forsøg: Hvad afhænger forbrændingen af?
I dette forsøg skal eleverne påvise betydningen af oxygen for
forbrændingen. Se fremgangsmåden i elevmaterialet.

Eleverne skal bruge:
•	Bunsenbrænder,
•	Digeltang,
•	Stort, tomt rødbedeglas,
•	Tændstikker.
Se i elevmaterialet, hvordan forsøget skal udføres.

Når eleverne trækker vejret direkte i glasset, bruges noget af
oxygenet/ilten og det erstattes af kuldioxid (CO2). Det er dog
ikke al oxygenet (O2), der trækkes ud, når eleverne trækker
vejret i glasset, men procenttallet er mindre end de ca. 21
pct. oxygen der er i atmosfæren. Derfor går der ikke så let ild i
materialet (måske går der endda slet ikke ild i).

Brandbartmateriale

For at noget skal kunne brændes:
•
skal det være brandbart
•
skal temperaturen være høj nok
•
skal der være oxygen (O2) i tilstrækkelig mængde

Varme

Ilt

Forsøg: Når noget afbrændes,
er det så væk?
Mange har den opfattelse, at når noget brændes, så forsvinder
det. Forsøget viser eleverne, at når vi forbrænder affald, sker
der en kemisk reaktion og dermed en omdannelse af stoffer.
Her lærer eleverne at påvise CO2 ved hjælp af CO2 indikatoren.
De skal også forklare hvad der sker.

Eleverne skal bruge:
•
•
•
•
•

Digeltang,
Stort tomt rødbedeglas
Kuldioxidindikator
Vand
Tændstikker samt forskellige former for affald, der kan brænde.

Prøv fx med tørt rugbrød, knækbrød, småkage og et stykke
træ. Se i elevmaterialet, hvordan forsøget udføres.
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Forsøg: Når vi brænder PVC

Eleverne skal i dette forsøg påvise syrevirkningen ved
afbrænding af PVC. Se i elevmaterialet, hvordan forsøget
udføres.
HUSK: lokal udsugning mens I udfører forsøget.

Plast med dette mærke indeholder
PolyVinylChlorid

Lidt om PVC og syreregn
Tidligere blev der dannet en hel del syreregn, særligt ved
afbrænding af plast (PVC), olie og kul. PVC (polyvinylklorid)
danner saltsyre ved afbrænding, mens olie og kul indeholder
svovl, som i kombination med vand kan danne svovlsyre.
I dag har vi stort set ikke problemer med syreregn, fordi man
på forbrændingsanlæggene renser røgen for det, man kalder
’sure gasser’.
Plast kan laves på forskellige måder. Er plasten lavet af PVC,
indeholder plasten klor (Cl) og så dannes der saltsyre (H+Cl-)
når plasten brændes.

Klorindholdet kan påvises ved Beilsteintesten.
Se hvordan testen udføres:
www.chemicaldays.com/artikel.asp?artikelID=302
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Syreregn opstår også, når kuldioxid går i forbindelse med
vand og danner kulsyre. Det er den, vi i forsøgene påviser
med kuldioxidindikatoren og pH-papiret.
Det, der brændes går i forbindelse med oxygen og bliver
tungere, da det forøges med vægten fra oxygen.

Det kan vises ved et demonstrationsforsøg,
hvor du skal bruge:
•
•
•
•

Aluminiumsbakke
Ståluld
4,5 volts batteri eller anden spændingskilde
En vægt, der kan måle med 0,1 grams nøjagtighed

1. Sæt aluminiumsbakken på vægten
2. Læg stålulden i aluminiumsbakken
3. Sæt vægten så den viser 0 g.
4.	Sæt 4,5 volt til stålulden så den gløder
og fjern så spændingskilden
TIP: Kun det ene af krokodillenæbbene sættes helt fast. Det
andet næb skal blot berøre stålulden og få det til at gløde.
Hvis begge krokodillenæb sættes helt fast, vil nogle strømforsyninger muligvis kortslutte kortvarigt.

Reaktionen er:
4Fe + 3 02

2Fe2O3 + energi

4 jernatomer reagerer med 3 oxygenmolekyler og danner
2 jernoxid samt energi (varme)
Der er sket en vægtforøgelse af jernet, fordi jernatomerne
dannede en kemisk forbindelse med oxygen.
Derhjemme smider vi også kemisk affald ud, for eksempel
restkemikalier fra husholdningen. Mange af dem er giftige
og/eller ætsende, og bliver behandlet på forskellige måder,
for at gøre dem ufarlige. Derfor har vi Kommunekemi.
Læs mere om Kommunekemi på www.kommunekemi.dk

Andre gode hjemmesider om affald:
www.vestfor.dk + www.affald.dk
Hjemmesider med undervisningsforløb om affald,
målrettet forskellige klassetrin.
www.forbrugerkemi.dk
En hjemmeside med informationer og gode råd om
kemi, affald og meget mere.
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Forsøg: Lav dit eget batteri
Til alle kemiforsøg skal eleverne bruge sikkerhedsbriller
og kittel eller forklæde.
Materialer: Et syltetøjsglas, saltvand, forskellige metaller
og et voltmeter.
Eleverne skal fabrikere et batteri ved at lave en opstilling og
bruge de metaller, der er listet i skemaet i elevmaterialet.
Se i elevmaterialet, hvordan forsøget udføres.
Det er langt fra altid, det lykkes eleverne at få pæren til at
lyse, som vi foreslår sidst i forsøget. Det kræver nogle gange
en større strømstyrke end batteriet kan levere. En diode kræver
mindre strømstyrke, så lad eventuelt eleverne prøve det.

Derfor skal vi bruge et ædelt
og et uædelt metal:
Nogle metaller kaldes ædle, fordi de næsten ikke kan blive
opløst i vand eller syre, mens andre kaldes uædle, fordi de
let eller delvist let bliver opløst af vand eller syre. Hvis vi
skal lave et godt batteri, skal vi bruge et ædelt og et uædelt
metal.
Nedenfor ses spændingsrækken, som viser de ædle
og uædle metaller:

Et udsnit af metallernes spændingsrække
Li Ba Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb

H

Ikke ædle metaller

Cu Hg Ag Pt Au
Ædelmetallerne

Opgaver efter
forsøget:
•	Lad eleverne sætte navne på de metaller, de genkender ud fra deres kemiske betegnelse, eller lad
dem blot nævne de metaller, de kender, og fortæl
dem, hvilken kemiske betegnelse de har.

•	Lad eleverne komme med forslag til, hvilke metaller de vil kombinere. Kobber og zink giver en stor
spændingsforskel, da de er længst fra hinanden i
spændingsrækken.

•	Brug evt. grundstoffernes periodesystem som
hjælp

•	Tal med eleverne om hvad lithiumbatterier er.
Hvad er fordelene ved dem, sammenlignet med
almindelige batterier?
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Tip en 13’er
Nr.

Spørgsmål

1

x

2

1

Affald kan bruges til at producere:

Mursten

Vand

Elektrisk energi

2

Organisk materiale er fx:

Køkkenaffald

Glas

Sten

3

Dette affald kan brænde i et
forbrændingsanlæg:

Glas

Plast

Byggeaffald

4

Hvis en ”side” af brandtrekanten
fjernes:

Flammer ilden op

Kan genstanden
ikke brænde

Bliver det farligt

5

Når kuldioxid (CO2) blandes med
kuldioxid-indikatoren skifter
den farve fra:

Rød til hvid

Rød til grøn

Rød til gul

6

Denne luftart (gas) skal være tilstede
for at noget kan brænde:

Kvælstof (N2)

Oxygen (O2)

Hydrogen (H2)

7

Når organisk affald brænder,
dannes der:

Oxygen (O2)

Kuldioxid

Helium (He)

8

Dette metal er vigtigt at genbruge:

Kul

Aluminium

Kridt

9

En forbrænding kan ikke finde sted,
hvis forbrændingsanlægget:

Har for høj
temperatur

Indeholder for meget
kuldioxid (CO2)

Indeholder for meget
Oxygen (O2)

10

Metaller skal genbruges fordi:

Metalaffald kan
ødelægge naturen

Metal er en vigtig
ressource

Metaller er der nok af

11

Dette metal kan tiltrækkes
af en magnet og derved let adskilles
fra andre metaller:

Jern (Fe)

Kobber (Cu)

Aluminium (Al)

12

For at kunne lave et batteri,
skal man bruge:

To forskellige metaller
og saltvand

Guld (Au)
og sølv (Ag)

To ens metaller

13

Dette skal på genbrugsstationen
og ikke i skraldespanden

En karklud

Våd salat

En brugt mobiltelefon

GOD TIL
NATURFAG

18089 Mediegruppen

www.godtilnaturfag.dk
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