FORLØB
NR 1	
  

	
  

AFFALDETS RESSOURCER
– LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD!
Når man lærer om genbrug og affald, kan man let få det indtryk, at rigtig mange
ikke bekymrer sig om naturen og de ressourcer, som vi alle sammen har brug for men kan det virkelig passe? Det er værd at undersøge.

AKTIVET 5
Alle de andre
Gå sammen i en gruppe og undersøg dine skolekammeraters holdning til affald,
miljø og genanvendelse. Brug spørgeskemaet på næste side.
1. Spørg parallelklassen, klassen over eller under jer.
2. I kan bede dem række hånden op (hvis de sidder i en klasse) eller spørge
folk enkeltvis.
3. Marker på skemaet, hvor mange der er enige eller uenige i spørgsmålene.
4. Når I er færdige med at spørge, skal I regne ud, hvor mange procent der
synes det ene og det andet.
Når I er færdige, kan I snakke i klassen om resultatet og høre, hvordan det passer
med det, som de andre grupper har fundet ud af.
Ekstra opgave
Når I har regnet procenterne ud, kan I:
1. Tegne eller bygge noget, som viser, hvor mange procent, der mente hvad.
Det kan f.eks. være et søjlediagram på en plakat, eller I kan bygge det
med klodser.
2. Bagefter kan I udstille det i klassen, så I hver dag bliver husket på, hvad
de andre mener om miljø, affald og genanvendelse
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Er det vigtigt at passe på
naturen?

Ja:

% Ja:

Nej:

% Nej:

Hvor mange spurgte I?:

Er det ok at smide affald på
jorden?

Ja:

% Ja:

Nej:

% Nej:

Hvor mange spurgte I?:

Er det vigtigt at sortere
affald, så man kan
genanvende det?

Ja:

% Ja:

Nej:

% Nej:

Hvor mange spurgte I?:

Kan affald smidt i naturen
skade naturen og dyrene?

Ja:

% Ja:

Nej:

% Nej:

Hvor mange spurgte I?:
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