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1.0 Resumé og hovedpointer
1.1 Introduktion og formål
Naboskab har i november og december 2018 foretaget en evaluering af pilotprojektet med
affaldssortering på Lille Værløse Skole i Furesø Kommune. Formålet har været at give indsigt i
elevernes adfærd og holdninger samt pilotprojektets styrker og svagheder for affaldssortering,
herunder valg af beholdere. Projektet omfatter syv forskellige fraktioner (mad, papir, pap, plast,
metal, glas og restaffald) fordelt over en bred variation af beholdertyper og -sammensætninger,
stativer og placeringer.
Undersøgelsen er udført i fire dele:
1) Spørgeskemaundersøgelse besvaret af 13 klasser
2) 15 interviews med i alt 27 elever fordelt på alle klassetrin
3) 12 timers observation i klasseværelser og fællesarealer
4) 66 stikprøver af affaldsbeholdere i klasser og gangarealer

1.2 Resultater
Undersøgelsen viser, at der generelt er stor opbakning til affaldssortering blandt elever på Lille
Værløse Skole. I 9 ud af 13 klasser synes 80-100 pct. af eleverne, at affaldssortering er nemt. Og
eleverne er gode til at sortere, særligt i fraktionerne papir, plast og mad, hvor stikprøverne viser, at
hhv. 96 pct., 92 pct. og 85 pct. af affaldet er rigtigt sorteret. Stikprøverne viser også, at eleverne er
dårligst til at sortere i fraktionen restaffald, hvor hele 44 pct. af affaldet er forkert sorteret.
Fejlsorteringen udgør typisk sølvpapir, plastikposer, mad og papir.
Interviewene viser, at eleverne har meget viden om affaldssortering. Elever helt ned til 0. klasse kan
fortælle hvilket affald, der skal i hvilken beholder. Undersøgelsens observationer, interviews og
stikprøver tyder desuden på, at fejlsorteringen skyldes andre barrierer end viden, herunder primært:
1)
2)
3)
4)

Forvirring om, hvor rent affaldet skal være
At den rette affaldsbeholder ikke er at finde ved den pågældende affaldsstation1
At den rette beholder er fyldt eller mangler pose
Manglende adgang til den rette beholder pga. undervisning eller aflåste lokaler

Stikprøver og observationer viser også, at meget af elevernes affald er typisk “skoleaffald” bestående
af mælkekartoner, plastik, sølvpapir og mad, som eleverne hurtigt lærer at sortere. Derfor er
fraktionerne papir, rest, pap, plast, metal og mad blandt de hyppigst brugte.

1

Med affaldsstation menes en given samling af affaldsbeholdere.
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Interviews og observationer viser desuden, at der er stor forskel på motivationen på tværs af
indskolingen (0.-3. klasse), mellemtrinnet (4.-6. klasse) og udskolingen (7.-9. klasse). Elever i
indskolingen er primært motiverede af at være dygtige og følge lærerens instruktion. De har svært
ved at tænke sig til hvilket affald, der skal i hvilken beholder, men de vil gerne gøre det rigtige.
Mellemtrineleverne er motiverede af den miljømæssige gevinst ved sortering, selvom de ikke helt har
styr på hvad, der sker med affaldet, når det er blevet sorteret. I udskolingen har eleverne en mere
doven attitude over for affaldssortering. De vil gerne sortere, men det skal være nemt.
Projektet har pålagt lærere og andet personale ekstra arbejde. Særligt i de mindste klasser ligger der
ekstra arbejde i at hjælpe med at sortere og tømme beholderne. Generelt har eleverne været glade for
det introduktionsforløb, som de daværende 8. klasser (nuværende 9. klasser) har stået for, og
eleverne har tydeligvis lært noget af det. En 9. klasses elev giver dog udtryk for, at de har haft for
meget ansvar i forbindelse med projektet.
Eleverne synes generelt, at det er nemt at forstå pilotprojektets plakater og piktogrammer. I
begyndelsen hjalp plakaterne eleverne til at sortere rigtigt, men efterhånden som sortering er blevet
en vane, bruger de kun plakaterne i begrænset omfang.

1.3 Anbefalinger (oversigt)
Se anbefalinger uddybet i afsnit 5.0 på side 22.
Affaldsbeholdere og fraktioner
● Kom godt fra start: De første to uger er essentielle
● Aktiver lærerne: Lærernes engagement påvirker eleverne
● Involver eleverne med faglig sparring: Elev-til-elev-kommunikation fungerer godt
● Tilpas kommunikationsmaterialet til skoleaffald: Som mad, papir og sølvpapir2
Affaldsbeholdere og fraktioner
● Store beholdere til større fraktioner og rest: Tørre fraktioner skal ikke tømmes hver dag
● Brug beholdere uden låg: Låg kan fungere som barriere for korrekt sortering
● Vælg hank på beholdere til tørre fraktioner: Det gør det nemt at tømme dem
● Placer beholderne ved siden af hinanden i øjenhøjde: Det gør dem nemmere at bruge
● Placer alle fraktioner ved hver affaldsstation: Det mindsker risikoen for fejlsortering
Andet
● Lav klare regler for hvilket affald, der skal hvorhen: Det minimerer tvivlsspørgsmål
● Stil krav til skolebodens affald: Det skal nemt kunne sorteres
● Sæt tid af til ekstra arbejdsbyrde: Affaldssortering skaber ekstra arbejde for personalet
2

Læs mere om skoleaffald i afsnit 4.2 Beholdere og fraktioner; fraktioner på side 14.
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2.0 Introduktion og undersøgelsens formål
2.1 Baggrund og formål
Furesø Kommune har i august 2018 igangsat et pilotprojekt med affaldssortering på Lille Værløse
Skole med henblik på at udrulle sortering på alle kommunens skoler. I den forbindelse har
Naboskab i perioden november-december 2018 foretaget en evaluering af projektet. Formålet har
været at finde ud af hvad, der virker og ikke virker i forbindelse med affaldssortering på Lille
Værløse Skole, og på baggrund heraf give anbefalinger til udrulning af affaldssortering på alle
kommunens skoler.
Målgruppen for evalueringen har været Lille Værløse Skoles elever fordelt på hhv. indskoling (0.-3.
klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse). Disse tre trin kalder vi herefter for
skoletrin. Vi har set på, hvordan det har været for eleverne at sortere affald, herunder:
1.
2.
3.
4.

Sortering & adfærd: Elevernes adfærd, motivation og barrierer for affaldssortering
Beholdere & fraktioner: Affaldsmængde og -type samt beholdernes størrelse og placering
Organisering & ansvarsfordeling: Dukse, læreransvar og organisatoriske udfordringer
Kommunikation & opstart: Opstartsforløb og kommunikationsmateriale

2.2 Pilotprojektet: Affaldssortering på Lille Værløse Skole
Pilotprojektet har afprøvet forskellige løsninger i forhold til type og antal affaldsbeholdere,
fraktioner, kommunikation og placering. Projektet er udført med udgangspunkt i skolens to
daværende 8. klasser (nu 9. klasser), som i forbindelse med et skoleprojekt skoleåret forinden har
været ansvarlige for at vælge beholdere og fraktioner til klasselokaler og gangarealer samt at
informere skolens elever og lærere om affaldssortering. Projektet omfatter syv forskellige fraktioner
(mad, papir, pap, plast, metal, glas og rest), og eleverne har forsøgt at målrette beholdere og
fraktioner specifikt til de forskellige klassetrin.
Resultatet er en bred variation af beholdertyper og -sammensætninger i og uden for klasselokalerne
samt på lærerværelset. En sammensætning af beholdere vil vi fremover referere til som en
affaldsstation (se eksempel på næste side). Et udsnit af skolens affaldsstationer kan ses i bilag 6.2
Billeder af affaldsstationer og affald. Skolens faglokaler og fællesarealer, herunder uderum, har ikke
været omfattet af projektet. Disse steder, samt enkelte af skolens gange med klasselokaler, har fortsat
én beholder til alle typer affald (rest) (se eksempler i bilag 6.1 Beholdertyper). Skolens affald samles i
et udendørs affaldsskur med containere og skraldespande til hver fraktion med tilhørende
piktogrammer og skiltning (se billede på næste side). Desuden har alle klasser og lærerværelset
modtaget en vejledende plakat med fraktionernes piktogrammer og billeder af genstande, der må og
ikke må komme i de forskellige fraktioner (se billede på næste side).

5

Eksempel på affaldsstation.

Vejledende plakat.

Lille Værløse Skoles affaldsskur, hvor affaldet samles i containere og store skraldespande.
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3.0 Metode & fremgangsmåde
Undersøgelsen indebærer en indledende spørgeskemaundersøgelse, tre feltbesøg med interviews,
observationer samt stikprøver i affaldsbeholderne. Vi har kombineret kvantitative og kvalitative
metoder, eftersom det giver data i bredden og dybden. Det er en fordel i denne type evalueringer,
hvor der ønskes dybdegående viden om elevernes adfærd samt bred viden om, hvordan det generelt
forholder sig med affaldssortering.
Spørgeskemaundersøgelsen blev udført i uge 49. Feltbesøgene foregik over tre dage med fokus på ét
skoletrin ad gangen; mellemtrin (06.12.18), indskoling (17.12.18), og udskoling (18.12.18). Første
feltbesøg blev brugt som en mulighed for at evaluere vores metoder med henblik på tilpasninger.
Her besøgte vi mellemtrinnet, da dette skoletrin aldersmæssigt er placeret midt mellem de andre og
dermed rummer de bedste forudsætninger for at teste metoderne af.
Undersøgelsens data består af fire dele:
5) Spørgeskemaundersøgelse besvaret af 13 klasser
6) 15 Interview med i alt 27 elever fordelt på alle klassetrin
7) 12 timers observation i klasseværelser og fællesarealer
8) 66 stikprøver af affaldsbeholdere i klasser og gangarealer
I det følgende gennemgår vi de fire dele efterfulgt af et afsnit om fejlkilder.

3.1 Spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaet blev udviklet i dialog med Maria Annel og Stine Rahbæk Pedersen fra Furesø
Kommune og testet på en lærer fra Lille Værløse Skole. Det bestod af 17 spørgsmål med fokus på
elevernes tilfredshed med affaldsbeholdere, fraktioner og kommunikationsmateriale.
Spørgeskemaet blev udformet således, at lærerne skulle læse spørgsmålene højt for klassen, f.eks.
“Hvor mange synes, at affaldsbeholderne har en god størrelse?”. Ved hjælp af håndsoprækning
erklærede eleverne sig enige eller uenige med udsagnet, og læreren noterede andelen af oprakte
hænder. Resultaterne kan derfor være påvirkede af lærerens tilstedeværelse, andre elevers svar samt
lærerens evne til at estimere andelen af oprakte hænder.
Spørgeskemaet blev besvaret af 13 ud af de 23 klasser, som var en del af forsøgsprojektet.
Svarprocenten er dermed 56,6 pct. mod en målsætning på 90 pct., hvilket dog stadig er relativt højt3.
At svarprocenten er lavere end forventet kan skyldes, at spørgeskemaet ikke kunne udfyldes flere
gange på samme enhed. Samme lærer kunne derfor ikke udfylde skemaet i flere forskellige klasser
vha. samme enhed. Alle skoletrin, bortset fra 0. klasse, er repræsenteret i

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at nogle lærere har udfyldt spørgeskemaet for to klasser samtidig, hvorfor svarene
i virkeligheden afspejler mere end 13 klasser. Svarprocenten forventes derfor reelt at være højere end 56,6 pct.
3
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spørgeskemaundersøgelsen4. De unikke opsætninger af affaldsstationer har betydet, at vi ikke har
kunnet trække generelle data ud af besvarelserne. Derfor har analyseret besvarelserne enkeltvis og
brugt dem til at understøtte eller udfordre de indsigter, som interviews og observationer har givet5.
Rådata fra spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt i bilag 6.3.

3.2 Interviews og observationer
Interviewene med skolens elever blev udført i en semistruktureret form med udgangspunkt i en
spørgeguide med plads til, at eleverne kunne uddybe svar og fremhæve ting, som havde gjort indtryk
og haft betydning for dem.
Vi foretog flest interviews lige op til og under frikvartererne; både 10-frikvarteret kl. 9.30-9.50 og 12frikvarteret kl. 11.20-12.00. Det gjorde vi af hensyn til undervisningen, så vi forstyrrede mindst
muligt. Endvidere gav det os mulighed for at foretage en såkaldt “brugerrejse” med eleverne, hvor vi
observerede dem, mens de viste og forklarede duksens tømmetjans. Vi fulgte elevernes tur fra
affaldsbeholderne i klasselokalet til affaldsskuret i skolegården. Brugerrejsen gav anledning til at tale
om detaljer, som eleverne måske ellers ikke var kommet i tanke om, og observere deres udfordringer
i forbindelse med tømning af de forskellige beholdere. Vi overværede desuden indskolingens og
mellemtrinnets 20 minutters spisefrikvarter i første del af 12-frikvarteret, hvor de sad i klassen med
en lærer og spiste deres mad6. I samme periode observerede vi udskolings-elevernes spisevaner og
affaldssortering, som dog ikke var lærerstyret.
Nogle af interviewpersonerne blev udpeget af lærere, og vi fornemmede, at valget ofte faldt på
klassens mest engagerede elever. Interviewene forventes desuden at være påvirkede af interviewerens
tilstedeværelse og et ønske om at vise sig fra sin bedste side fra eleverne.
Justeringer af spørgeguide
Efter det første feltbesøg på mellemtrinnet, erfarede vi, at gruppeinterviews med to-tre elever gav
gode resultater. Mange elever kunne ikke lade være med at blande sig i interviewene og brød derfor
ind med egne kommentarer. I disse afbrydelser oplevede vi et positivt samspil mellem eleverne, som
udfordrede hinanden og bragte nye ting på banen. Under de to sidste feltbesøg har vi derfor
interviewet to-tre elever ad gangen med karakter af små fokusgruppeinterview. Derudover tilpassede
vi spørgeguiden en smule, da vi erfarede, at rækkefølgen af spørgsmålene måtte ændres.

Besvarelserne er fra følgende 13 klasser: 1.A, 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.X, 6.Z, 7.A, 8.A. og 9.A.
Vi har dog ikke har haft mulighed for at holde interviews og observationer fra 0.a, 3.a, 7.b, 8.b og 9.b op mod
spørgeskema-data, da disse klasser ikke har udfyldt spørgeskemaet.
6 Vi overværede spisefrikvarteret i følgende klasser: 2.a, 3.a, 4.a og 5.b.
4
5
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3.3 Stikprøver
Under de tre feltbesøg foretog vi 20 stikprøver af forskellige affaldsstationer, heraf 6 i indskolingen,
3 på mellemtrinnet, 5 i udskolingen, 5 på gangarealer og 1 ved skoleboden. De 20 affaldsstationer
indeholder sammenlagt 66 affaldsbeholdere fordelt på de 7 fraktioner.
Stikprøvernes fordeling
Antal
affaldsstationer

Papir

Indskoling

6

6

Mellemtrin

3

3

Udskoling

5

2

Gangareal

5

3

Skolebod

1

I alt

20

Placering

Antal beholdere, fordelt på fraktioner
Pap

3

Mad

Rest

6

6

3

3

5

5

2

3

2

3

2

4

Metal

Plast

Glas

3

21
12
17
1

1
14

7

14

17

I alt

15
1

5

8

1

66

Tabellen skal læses fra venstre til højre, således at stikprøverne i indskolingen udgør 6 affaldsstationer med i alt 21
affaldsbeholdere; 6 til papir, 6 til mad, 6 til rest og 3 til plast. Læses tabellen oppefra-og-ned fås stikprøvernes samlede
antal affaldsstationer og –beholdere fordelt på de forskellige fraktioner.

Vi har taget stikprøver af beholdere i klasselokaler og på
gange, herunder enkelte af de tidligere beholdere, som fik
lov at blive, da projektet gik i gang (som den på billedet til
højre). Vi har desuden registreret affaldsstationernes
placering, beholdertyper og fraktioner samt estimeret, hvor
stor en andel af indholdet i beholderne, der var rigtigt
sorteret. Desuden har vi noteret de typer affald, der var
forkert sorteret, og løbende gjort os observationer af
omkringliggende skrald og andre beholdere i
affaldsstationen. Prøverne er ikke ligeligt fordelt mellem de
syv fraktioner, men afspejler nogenlunde fordelingen af
fraktioner på skolen. Formålet med stikprøverne var at få
en forståelse af hvilke typer affald, eleverne havde mest af
og hvilke, de havde svært ved at sortere korrekt.
Tidligere affaldsbeholder, som stadig
blev brugt på 3. klasse-gangen.

9

3.4 Fejlkilder og udfordringer
Den store variation i affaldsbeholdere, fraktioner og placering har gjort det svært at sammenligne
beholdertyper på tværs af klasser. Der kan således være mange forskellige årsager tuk, at sorteringen
ikke fungerer i én klasse sammenlignet med en anden. Derfor baserer vores anbefalinger sig primært
på den kvalitative del af undersøgelsen, og der må tages forbehold for, at mange faktorer spiller ind
på succesen med affaldssortering.
Dataindsamlingen foregik i december, hvilket kan have betydning for dele af resultaterne. F.eks. var
der relativt meget gavepapir, karton og mandarinskal at finde i affaldsbeholderne, hvilket kan skyldes
juleklip, nissedrillerier, pakkeleg og sæsonbestemte madvarer. Det kan have medført misvisende
resultater af papir-, pap- og madaffald i stikprøverne, hvilket er værd at have i baghovedet ift. vores
anbefalinger til beholdernes størrelse (jf. 5.1 anbefalinger).

4.0 Analyse
I det følgende præsenteres analysen af den indsamlede data, som danner grundlag for evalueringen af
pilotprojektet. Analysen er opdelt i fire temaer på baggrund af undersøgelsens indsigter:
1)
2)
3)
4)

Sortering & adfærd
Beholdere & fraktioner
Organisering & ansvarsfordeling
Kommunikation & opstart

4.1 Sortering & adfærd
Herunder beskrives først elevernes adfærd og barrierer i forbindelse med sorteringssystemet og
herefter elevernes generelle holdning til og motivation for affaldssortering fordelt på de tre skoletrin.
Affaldssortering
I 9 ud af 13 klasser synes 80-100 pct. af eleverne, at affaldssortering er nemt, mens der i 2 klasser er
40 pct., som mener, at det er svært. Affaldssortering opleves dermed ikke som et problem, idet
eleverne overvejende mener, at affaldssortering er nemt.
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Stikprøverne tyder desuden på, at eleverne er gode til at sortere. De er særligt gode til at sortere i
fraktionerne papir, plast og mad, hvoraf hhv. 96 pct., 92 pct. og 85 pct. af affaldet var rigtigt sorteret.
I papirfraktionen var det wc-papir og køkkenrulle (som hører til i madaffald), der voldte flest
problemer, mens vi fandt plast og papir i madaffald samt mad og papir i plastaffald. Den fraktion,
eleverne var dårligst til at sortere i, var restaffald. Stikprøverne viste, at 44 pct. af affaldet heri ikke
var restaffald. De typiske fejl skyldtes sølvpapir, plastikposer, mad og papir. Det skal dog noteres, at
fejlsorteringen ofte hang sammen med, at de rigtige affaldsbeholdere stod placeret et andet sted, fx
på gangen uden for klasselokalet7.
Generelt havde elever helt ned til 0. klasse godt styr på, hvordan affaldet skulle sorteres:
“Madaffald er bare til mad. Og toiletpapir. Og papirhåndklæder. Rest er til det, der ikke må komme i de andre
skraldespande. Plast skal også i rest, men kun fordi vi ikke har én til plast. Når man tømmer den til rest, tager man
posen med, selvom den er lavet af plastik” (elev, 3. klasse). Overordnet set var vi positivt overrasket over,
hvor gode eleverne var til at affaldssortere. Men der var også barrierer at finde.

Ud fra de muligheder, eleverne havde ved den pågældende affaldsstation er andelen af fejlsorteret affald derfor langt
mindre. Desuden er fejlene strengt taget fejl, idet restaffald kan rumme affald fra alle de andre fraktioner – fejlene er
derfor nærmere affald, som burde være sorteret anderledes.
7
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Barrierer for korrekt sortering
Vores interviews og observationer peger på, at en stor del af fejlsorteringen skyldtes andre barrierer
end viden om sortering. Disse er oplistet herunder:
1) Manglende viden om affaldets renhed
Vi oplevede forvirring om, hvor rent affaldet skulle være for at komme i de forskellige
fraktioner. Hvis eleverne var i tvivl, smed de affaldet i rest.
2) Manglende fraktioner ved affaldsstationen
En stor del af fejlsorteringen hang sammen med, at den rigtige fraktion ikke fandtes i den
pågældende affaldsstation. Hvis eleverne skulle gå forskellige steder hen for at smide deres
affald korrekt ud, oplevede vi, at affaldet i stedet endte i rest eller andre forkerte fraktioner.
3) Gange og aflåste klasseværelser
Flere elever sagde, at beholderne på gangen var dem, de brugte mindst. Nogle pointerede
også, at de ikke har lov til at gå uden for klassen, mens de har undervisning. Fraktioner
placeret på gangen kan derfor ikke benyttes i undervisningen. Omvendt oplevede vi, at
indskolingens og mellemtrinnets lokaler var aflåste i frikvartererne, hvilket betød, at
beholderne i klasselokalerne ikke kunne benyttes i frikvartererne. Nogle steder betød det, at
eleverne ikke kunne benytte fraktioner som mad, plast og metal, selvom de havde affald fra
madpakker på dette tidspunkt, herunder sølvpapir, plastikposer og madrester.
4) Fyldte beholdere og manglende poser
Særligt i udskolingen var der problemer med, at nogle beholdere ikke blev brugt, fordi de
manglede poser eller var fyldte. Når det var tilfældet, røg affaldet i en tilfældig beholder med
pose, som ikke var fyldt. Eksempelvis fortalte en elev: “Nogle gange glemmer folk at putte nye poser
i, og så smider folk bare skrald direkte i spanden. Og så skal man vaske den og det er klamt. Det er et
problem, og det sker lidt for tit” (elev, 8. klasse). Problemerne skyldtes hovedsageligt, at
beholderne ikke blev tømt af duksene. Ifølge en anden elev fra 9. klasse mangler der klare
regler for tømning. Han fortalte, at det er duksenes opgave at tømme beholderne, men at det
ofte ikke bliver gjort.

Motivation & holdning
Generelt er eleverne på Lille Værløse Skole positivt indstillede over for affaldssortering. Størstedelen
af eleverne fremhæver de miljømæssige gevinster og ser gerne, at affaldssortering udbredes til alle
skolens arealer. Ingen af eleverne mener, at det er en dårlig idé at sortere, men der er forskel på
motivationen for at sortere på tværs af de tre skoletrin, som beskrevet i det følgende.
I indskolingen er det vores opfattelse, at eleverne har svært ved at forstå, hvorfor det er vigtigt at
affaldssortere. Der er dog forskel på tværs af elever og klassetrin og de fleste har forstået, at det har
med miljøet at gøre: "Der er meget affald i havet, og det ødelægger naturen. Og dyrene" (elev, 2. klasse). Til
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gengæld observerede vi, at de gjorde en dyd ud af at sortere rigtigt og få ros af læreren. De er
motiverede af at overholde reglerne for affaldssortering, men det kræver, at reglerne er tydelige - og
rigtige. Der er også forskel på, hvor nemt eleverne har ved at sortere. Nogle har svært ved det, mens
andre motiveres af udfordringen: “Det er faktisk sjovere at sortere, for så skal man bruge sin hjerne. Jeg kan
godt lide at bruge min hjerne” (elev, 1. klasse).
På mellemtrinnet fungerede sorteringen generelt godt. Her viste interviewene, at eleverne har en
bedre forståelse for sorteringens miljøgevinst. Mellemtrineleverne motiveres i mindre grad af at gøre
som læreren siger, og i større grad af de miljømæssige aspekter: “Jeg synes, affaldssortering er meget, meget
spændende. Jeg synes, det er noget, der burde være på alle skoler. Det er nemt og det er miljøvenligt! Og så lærer man
det også, så man kan det, når man bliver voksen” (elev, 4. klasse). Desuden var de bedre til at fortælle,
hvordan affaldet skulle sorteres, og de fortalte, at de spørger hinanden, når de er i tvivl.
I udskolingen er eleverne med på, at affaldssortering er godt for miljøet, men alligevel virker de
mindre motiverede for at affaldssortere end de andre skoletrin. Vi fornemmede desuden, at der er en
særlig kultur i udskolingen, som gør, at det ikke er sejt at være den pligtopfyldende eller den, der gør
noget ekstra for at affaldssortere. Generelt vil udskolingseleverne gerne sortere, men det skal være
nemt: “Det er jo godt for miljøet. Man burde jo gøre det. Men jeg er for doven, jeg gider ikke” (elev, 7. klasse).
Der er dog enkelte elever, som virker meget dedikerede: “Vi er en gruppe, pigerne, som går op i det. Og så
er der en gruppe, drengene, som ikke rigtigt går op i det. Og så ender det tit med, at vi går og omsorterer efter drengene.
Det er virkelig irriterende” (elev, 9. klasse). Selvom citatet er fra en 9. klasses elev, virker 9. klasserne
ikke mere motiverede for at sortere end resten af udskolingen, selvom det var dem, der
introducerede forløbet. Alle de besøgte klasser i udskolingen havde desuden en form for
pantsortering. Typisk var der ikke noget system for hvem, der skulle tømme pantbeholderne eller
hvornår, men eleverne fortalte, at der altid var én, der gjorde det. Det kan tyde på, at det
økonomiske incitament ved pant motiverer eleverne. Man kan derfor overveje at benytte andre
incitamenter end det miljømæssige aspekt med henblik på at motivere elever i udskolingen8.

4.2 Beholdere & fraktioner
Pilotprojektet testede forskellige beholdere, placeringer og fraktioner. I løbet af vores feltbesøg
stødte vi på otte beholdertyper i klasser og på gangarealer og endnu flere, hvis man tæller stativer,
skiltning og placering med. Typerne er præsenteret i bilag 6.1 Beholdertyper og relaterer sig til
beholdernes udformning, låg, størrelse og hank9. Det følgende afsnit omhandler affaldsmængde og type sorteret i de forskellige fraktioner samt fordele og ulemper ved beholdernes udformning,
størrelse og placering.

Da vi ikke har undersøgt ydre incitamenter for affaldssortering, har vi dog ikke belæg for at konkludere, hvilke
incitamenter, der virker og ikke virker. Vi kan blot konstatere, at pantsystemet ser ud til at fungere.
9 Beholdertype 2 kan dog variere i størrelse, hvor typen 2a er halv størrelse af type 2b.
8

13

Fraktioner
Stikprøverne viste, at mange typer affald gik igen på tværs af dage og klassetrin. Affaldet kan
kategoriseres som typisk “skoleaffald” bestående af papir, gavepapir, karton, blyantspidsere,
limstifter, sølvpapir, plastikposer, madpapir, toiletpapir, køkkenrulle, mælkekartoner, service fra
skoleboden, madrester som rugbrød og klementinskræl og mademballage fra f.eks. mælkesnitter og
Babybel-ost (Se Bilag 6.2 Billeder af affaldsstationer og affald). Særligt indskolingen og
mellemtrinnet havde meget sølvpapir, plastikposer og mælkekartoner. Flere elever nævnte desuden,
at de sjældent bruger madfraktionen, fordi de enten spiser deres mad eller tager resterne med hjem,
så forældrene kan se, hvad der ikke er blevet spist. Madaffaldet i indskoling og mellemtrin udgør
derfor primært ikke-spiseligt madaffald som æbleskroge og mandarinskal. I udskolingen var metal
den mindst brugte fraktion, fordi en stor del af eleverne køber mad i boden i stedet for at medbringe
madpakke. I stedet havde eleverne meget service fra skoleboden, og vi anbefaler derfor, at skolernes
boder og kantiner bruger service, der er nemt at sortere. I udskolingen observerede vi tilmed store
mængder pantaffald som dåser og flasker. Hvis eleverne ikke allerede har en velfungerende
pantordning, anbefaler vi derfor at inddrage pant som fraktion.
Interviews og observationer tyder på, at fraktionerne papir, rest, pap, plast, metal og mad blev
hyppigt brugt. I 14 ud af 15 interviews blev rest nævnt som den hyppigst brugte fraktion, hvilket kan
skyldes problemer med at kategorisere affaldet korrekt. Fx var flere lærere og elever i tvivl om, hvor
beskidt affaldet måtte være for at komme i de forskellige fraktioner. Fire elever nævnte desuden, at
de sjældent bruger papfraktionen, hvilket dog kan skyldes, at denne beholder flere steder var placeret
på gangen. Vi stødte kun på én glasbeholder, placeret på gangen ved 8.-9. klasse. Behovet for en
glasbeholder synes begrænset, men en elev fra 6. klasse pointerede, at hun somme tider mangler den,
fordi hun har smoothie med på madpakke. Derfor anbefaler vi, at alle elever har adgang til en
glasbeholder.
Fem elever efterspurgte desuden flere fraktioner i klasselokalet, herunder metal, pap, papir, plast og
metal, og en enkelt nævnte, at hun savnede beholdere til
batterier fra fx lommeregnere. Et par elever udtrykte også ønske
om sortering på fællesarealerne, samt at de tilbageværende
restbeholdere, som ikke er en del af projektet, blev fjernet. Det
viser, at eleverne bakker op om projektet.
Placering
Affaldsbeholderne er som nævnt placeret forskelligt i de
forskellige klasselokaler. I nogle klasser var placering til gene for
læreren (se fx billedet til højre) og en elev kommenterede, at
beholderne lugter, hvis man sidder tæt på. Desuden havde
enkelte klasser problemer med at få plads til plakaten i
forbindelse med affaldsstationen eller med at få plakaten til at
blive hængende. Generelt fungerede det godt, når

Beholdere står foran skab til
gene for lærer (4.b)
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affaldsstationen stod i hjørnet af klasselokalet, tæt på døren, men med plads til at stoppe op uden at
bremse trafikken ud og ind af lokalet.
Lugtgener
Ifølge elever og lærere skabte madaffaldet problemer med bananfluer og lugtgener i
sommerperioden10. Enkelte elever kommenterede også, at der lugtede i affaldsskuret, hvor duksene
skal aflevere klassens affald. Vi oplevede ingen lugtgener i forbindelse med vores feltbesøg i
december. Problemer med lugt og bananfluer forventes derfor kun at gælde for sommerperioden. I
indskolingen og på mellemtrinnet har fortællingen om det lugtende affaldsskur dog sat sig fast. Det
kan derfor anbefales at tænke i måder, hvorpå bananfluer og lugtgener kan undgås, hvad enten det
sker gennem placering, låg eller en tredje løsning.
Låg
Affaldsbeholdere med låg mindsker lugtgener, men kan til gengæld være en barriere for at få affaldet
smidt ud, særligt hvis eleverne skal åbne flere forskellige beholdere. Det betyder, at affaldet ikke kan
kastes i fra afstand, og det vil oftest kræve to hænder at smide affaldet ud. Enkelte elever og lærere
nævnte, at lågene blev klamme at røre ved, og andre var bekymrede for bakterier på lågene. I den
forbindelse blev pedalspande foreslået som løsning. Vi anbefaler som udgangspunkt
affaldsbeholdere uden låg, fordi selv små barrierer kan have en stor konsekvens. Af risiko for
lugtgener, kan man overveje låg på affaldsbeholdere til mad- og restaffald. Det anbefaler vi dog som
udgangspunkt ikke, da det kan risikere at nudge eleverne til at smide affald, der hører til mad og rest,
i andre fraktioner uden låg.
Stående eller hængende
Affaldsbeholdere, der står på gulvet, er nemme at flytte
rundt efter behov. Til gengæld rammer eleverne nemmere
ved siden af, hvis de slipper affaldet et stykke over
beholderen. Fordelen ved affaldsbeholdere, der hænger på
væggen er, at de kommer op i øjen- og håndhøjde. Det gør
dem lettere at bruge. Desuden er det lettere for
rengøringspersonalet at komme til, når beholderne hænger
på væggen. Vi anbefaler derfor at hænge beholderne op.
Alternativt kan man benytte stående affaldsbeholdere af en
vis højde, som passer til eleverne på det pågældende
klassetrin.
Horisontalt eller vertikalt
Affaldsbeholdere, der er placeret over hinanden, kan gøre
det sværere at ramme de nedre beholderne og se, hvor

Affaldsstation i 9.a. Beholdere til
pant og rest tilføjet af eleverne.

Lugtgenerne kan dog skyldes en usædvanligt varm sommer og beholdere, som ikke blev tømt til tiden pga.
opstartsvanskeligheder.
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fyldte, de øverste beholdere er. Det gælder både for stående og hængende beholdere. Det kan være
en barriere, at eleverne skal have hånden helt tæt på for at bruge beholdere placeret lige over
hinanden. I en 9. klasse observerede vi f.eks., at de vertikalt placerede beholdere slet ikke blev brugt.
I stedet havde eleverne hentet en af de tidligere rest-skraldespande, der som den eneste beholder
blev brugt. Det betød, at klassen ikke sorterede sit affald. Vi anbefaler derfor at placere beholderne
ved siden af hinanden.
Størrelse
På baggrund af stikprøver og observationer anbefaler vi, at beholdere til papir og karton er
forholdsvist store. Både fordi eleverne har meget af dette affald, og fordi det ikke skaber lugtgener
og dermed ikke er nødvendigt at tømme dem hver dag. Omvendt må beholderne ikke blive så store,
at eleverne ikke kan bære dem, når de skal tømmes11. Det anbefales desuden, at beholdernes bredde
passer til hele stykker papir og karton (A4). Beholderne til mad, plast og metal kan derimod med
fordel være mindre, da disse ofte skal tømmes. Beholdere til glas bør også være mindre, da mængden
af glasaffald er begrænset. Interviews og stikprøver har desuden vist, at eleverne kommer restaffald i
tilfældige beholdere, hvis restbeholderne er fyldt. Da alt skoleaffald i princippet kan gå ind under
rest, anbefaler vi store restbeholdere, så andet affald kan risikere at ende i rest, men restaffald
sandsynligvis ikke ender i andre fraktioner.
Hank
Beholdere med hank kan nemt tages med, når de skal tømmes. Det kan dog være besværligt at have
mange beholdere med på én gang og stille dem tilbage igen, fx hvis eleverne er på vej ud i
skolegården eller hjem fra skole. Derfor er det nemmere kun at tage beholderens pose med, så de
ikke nødvendigvis skal tilbage til klasseværelset. Omvendt kommenterede et par lærere og elever, at
de bruger mange plastikposer på at sortere. Vi anbefaler derfor, at man vælger beholdere med hank
til tørre fraktioner som papir, pap, glas og batteri og kommer poser i fugtige fraktioner som mad,
rest, metal og plast.
Andet
Enkelte stativer var udstyret med skilte over beholderne. Disse var overflødige, da piktogrammerne
på selve beholderne var tydelige nok i sig selv. Vi anbefaler derfor at nøjes med piktogrammer på
selve beholderne. Enkelte af stativerne var desuden udstyrede med hjul. Det letter
rengøringspersonalets arbejdet, men det var ingen fordel for eleverne, da de typisk skulle gå på
trapper og gennem døre for at tømme beholderne. Af hensyn til rengøringspersonalet, anbefaler vi
et stativ med hjul, hvis man anvender beholdere, som står på gulvet. Beholdertype 6 (se bilag 6.1
Beholdertyper) er udformet som skuffer. Vi observerede, at skufferne var en smule besværlige at
bruge og ikke altid gled lige nemt. Vi anbefaler derfor ikke denne type.

Man må her regne med, at papir- og papbeholdere fyldes af krøllet papir, papirflyvere etc. Det betyder, at beholderne
ikke bliver lige så tunge, som hvis de var fyldt med tætpakket papir.
11
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4.2 Organisering & ansvarsfordeling
I dette afsnit beskrives duksenes og lærernes rolle i forbindelse med affaldssorteringen, og herefter
andre organisatoriske udfordringer.
Dukseordning
I de fleste klasser var der to dukse ad gangen, som tømte beholderne. Rest- og madaffald blev tømt
hver dag, mens de resterende fraktioner blev tømt efter behov eller én gang ugentligt. Beholderne på
gangene skiftedes de respektive klasser om at tømme. Forholdet til duksetjansen er i høj grad et
spørgsmål om motivation, som varierer meget på tværs af klasser og skoletrin.
I indskolingen syntes de fleste elever, at det er sjovt eller “fint nok” at være duks, men også lidt
klamt og mange kunne huske sommerens lugtgener. Vi observerede, at det var svært for de mindste
elever at komme nye poser i beholderne. Det betød, at poserne nemt gled ned sammen med affaldet
og gjorde beholderne beskidte. Det var tydeligt, at lærerne har et stort ansvar for affaldssortering i
indskolingen, både i forbindelse med dukseordning og selve sorteringen.
På mellemtrinnet var eleverne tydeligt motiverede af de miljømæssige hensyn ved affaldssortering.
De syntes ikke, det var sjovt at være duks, men mente, at formålet er vigtigt. “Det er helt ok at være
duks. Det er jo vigtigt, det bliver gjort” sagde en elev fra 4.a. De synes mere motiverede for
tømningstjansen end de andre skoletrin og under brugerrejsen viste et par elever oven i købet,
hvordan de piller forkert sorteret affald fra, før de smider det ud i affaldsskuret. Det antages at
afspejle stor motivation.

To elever fra 4.b viser, hvordan og hvor duksene skal tømme beholderne.

I udskolingen nævnte eleverne, at det er kedeligt at være duks, og at mange dukse ikke gør deres
arbejde godt nok. Det resulterede i overfyldte beholdere, manglende plastikposer og fejlsortering.
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Det kan skyldes, at udskolingens elever har fået et større ansvar, men ikke er særligt motiverede for
at påtage sig det. Det kan derfor anbefales at lave klare retningslinjer for sortering og tømning.
Lærernes ansvar
I 0. klasserne på Lille Værløse Skole er det lærerne, der tømmer affaldsbeholderne. Generelt er
lærerne i indskolingen og på mellemtrinnet mere involverede i affaldssorteringen end udskolingens
lærere, fordi det er svært for de mindre børn at lære at sortere. Der er dog stor forskel på elevernes
engagement og viden, og det er tydeligt, at klassens lærere har indflydelse herpå. Lærerne har også
indflydelse på, hvordan forskellige affaldstyper sorteres, fx hvor beskidt affaldet må være. Vi
anbefaler derfor en klar ensretning i skolens affaldspolitik, så lærerne sorterer ens og videregiver
samme informationer til eleverne. Vi anbefaler desuden, at lærerne løbende engagerer og opmuntrer
eleverne til at sortere.
Udrulningen kræver ekstra ressourcer i klasser med særlige behov som Lille Værløse Skoles
autismecenter, der ikke har været en del af sorteringsprojektet. Et par lærere fra centeret mente, at
det ville kræve meget af dem, hvis ordningen skulle implementeres der. Men de ville støtte op om
det, hvis det skete. Vi anbefaler derfor, at man har øje for de ekstra ressourcer, det kræver af lærere
og andet personalet at implementere affaldssortering. Det gælder særligt i indskolingen samt klasser
med udfordrede elever.
Andre organisatoriske udfordringer
Under vores feltbesøg blev vi opmærksomme på en række andre organisatoriske udfordringer ved
pilotprojektet. Eksempelvis opstod der kontraktmæssige udfordringer ift. rengøringspersonalet, som
kun var ansat til at tømme og rengøre én affaldsbeholder. Projektet havde derfor rejst spørgsmål om,
hvis opgave det var at rengøre skolens beholdere og tømme dem fra lærerværelset. Ordningen giver
også ekstra pedelarbejde og udfordringer i forbindelse med at bestille tømning til de forskellige
fraktioner12.

4.3 Kommunikation & opstart
Dette afsnit omhandler elevernes opfattelse af kommunikationen om sorteringssystemet på Lille
Værløse Skole - både introduktionsforløbet med 9. klasserne og det fysiske
kommunikationsmateriale som plakater, piktogrammer, skiltning m.m.
Opstart og forløb med 9. klasse

Pilotprojektet har haft den særlige karakter, at det meste af processen har været ledet og udført af
skolens to 9. klasser (jf. 2.2 Affaldssortering på Lille Værløse Skole) og styret af lærer Charlotte Laila
Holtermann, som i sin tid iværksatte projektet i samarbejde med Furesø Kommune. De fleste af
eleverne gav udtryk for, at det fungerede godt, at 9. klasserne introducerede affaldssorteringen. De
Disse organisatoriske udfordringer bygger på enkelte kommentarer, som ikke er undersøgt yderligere. Det skal noteres,
at der kan være andre organisatoriske udfordringer forbundet med udrulningen, som ikke er klarlagt i denne rapport.
12
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fremhævede bl.a. elev-til-elev-kommunikationen: “Fedt, at det var andre elever, der stod for det i stedet for, at
det var ens lærer, der stod for det” (elev, 8. klasse). Eleverne var også glade for de anderledes, sjove og
inddragende metoder, der blev brugt: “Kahoot var rigtig, rigtig, rigtig sjovt og man lærte meget af det” (elev, 3.
klasse).
Det er svært at sige, hvorvidt det var selve elev-til-elev-kommunikationen, der fungerede godt, eller
metoderne og det faktum, at det ikke blev præsenteret af en lærer. Selvom der overvejende var
positive tilbagemeldinger omkring 9. klassernes introduktion, havde flere elever svært ved at huske
forløbet eller forklare formålet med affaldssortering. Det kan hænge sammen med elevernes
forskellige aldre og forskellige præsentationer, som 9. klasserne planlagde og udførte. Det har
uundgåeligt medført præsentationer af varierende kvalitet.
Spørger man 9. klasserne selv, fremhæver de både positive og negative ting ved deres rolle i
projektet. De syntes, det var sjovt, og de er stolte af at være den første skole i landet med
affaldssortering, men de fremhæver også en problematik forbundet med det store ansvar:
“Det var sjovt, men det tog for lang tid. Det der med, at det nærmest kun var os (9. klasserne), som gjorde det hele det var rigtig svært. Vi er jo ikke eksperter. Tit kunne vi ikke svare på spørgsmålene og sådan noget. Jeg synes, at
lærerne og kommunen selv skulle have hjulpet mere. Så havde det heller ikke taget et helt år for os. Det var f.eks. også
os, der holdt oplæg for alle lærerne nede på lærerværelset” (elev, 9. klasse)
Ovenstående kan være en del af forklaringen på, hvorfor der hersker forvirring omkring sortering på
skolen - både blandt elever og lærere (jf. afsnit 4.1 Beholdere og fraktioner). Flere af lærerne
efterspurgte en bedre introduktion til korrekt sortering. De er selv i tvivl om, hvad der skal i hvilken
beholder, og synes derfor, at det er svært at vejlede deres elever. Tvivl kan også blive en barriere for
lærernes engagement i projektet generelt, hvilket i sidste ende er en udfordring for succesfuld
udrulning.
Piktogrammer
Størstedelen af eleverne har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, hvad symbolerne
(piktogrammerne) på affaldsbeholderne betyder (se Q13 nedenfor). Det tyder på, at piktogrammerne
er letforståelige og/eller godt forklaret i 9. klassernes introduktion. Det kan også hænge sammen
med, at mange af eleverne allerede kender til piktogrammerne hjemmefra. Flere elever fortalte, at de
enten har affaldssortering derhjemme eller kender det fra venner og familie.
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En elev fremhævede, at farverne på beholderne godt må springe mere i øjnene, fx ved at benytte
beholdere i samme farve som piktogrammerne. Det kan gøre det lettere at finde den rigtige beholder
fra afstand, hvilket er en fordel, hvis ikke alle fraktioner er præsenteret ved alle affaldsstationer.
Plakater
En overvægt af eleverne mener, at plakaterne er nemme at forstå, og i 69 pct. af klasserne har alle
forstået dem (se Q14 herunder). Til gengæld er der større variation i, hvorvidt de har brugt
plakaterne til at finde svar på hvad, der skal i hvilken beholder. Det kan der være flere grunde til. Vi
observerede, at plakaten ikke var tilgængelig i alle klasselokaler, fordi den var faldet ned eller dækket
til. Lærere og elever fortalte, at plakaterne har svært ved at sidde fast med “lærer-tyggegummi”.
Omvendt observerede vi ikke en eneste, som brugte plakaterne til at orientere sig, og eleverne
forklarede, at de brugte plakaterne meget i starten, men ikke mere. “Det var kun den første uge, at det var
svært. Men så øvede vi os og brugte plakaten, lærerne og hinanden til at finde ud af det. Men det tog kun en uge.”
(elev, 4. klasse). Eleverne har altså hurtigt udviklet nye vaner i forbindelse med affaldssortering.
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5.0 Konklusion og anbefalinger
Der er stor opbakning til affaldssortering blandt eleverne på Lille Værløse Skole. Eleverne synes
generelt, at det er nemt at sortere og de er gode til det. Vi har observeret, at meget af affaldet er
typisk “skoleaffald”, som eleverne hurtigt lærer at sortere. De ved generelt meget om sortering, og
elever helt ned til 0. klasse kan fortælle hvilket affald, der skal i hvilken beholder. De største
udfordringer med at sortere opstår i forbindelse med beholderne til rest, som bruges meget.
Undersøgelsen tyder på, at de primære barrierer for korrekt sortering er:
1. Forvirring om hvor rent affaldet skal være
2. At den rette affaldsbeholder ikke er at finde ved den pågældende affaldsstation
3. At den rette beholder er fyldt eller mangler pose
4. Manglende adgang til den rette beholder pga. undervisning eller aflåste lokaler
Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på motivationen på tværs af skoletrin. I indskolingen
er eleverne primært motiverede af at være dygtige og gøre det, som læreren siger, men de har svært
ved selv at tænke sig til, hvilket affald, der skal i hvilken beholder. På mellemtrinnet er eleverne
primært motiverede af miljøhensyn. Selvom de ikke har helt styr på, hvad der sker med affaldet, når
det bliver sorteret, har de tydeligt forstået, at det gør en positiv forskel for miljøet. Mellemtrinnet
synes desuden mindre påvirkede af frygten for at være ”dengset” end udskolingen. I udskolingen er
der generelt en mere doven attitude til affaldssortering. Udskolingseleverne ved godt, at sortering er
godt for miljøet, men det er ikke nok til at motivere dem.
Affaldssorteringen pålægger desuden lærere og andet personale ekstra arbejde. Særligt i de mindste
klasser ligger der meget arbejde i at hjælpe med at sortere og tømme beholderne. Generelt har
eleverne været glade for det introduktionsforløb, som 9. klasserne har stået i spidsen for, og eleverne
har tydeligvis lært noget af forløbet. En 9. klasses elev mener dog, at de har haft for meget ansvar i
forbindelse med projektet. Eleverne synes generelt, at det er nemt at forstå plakater og
piktogrammer, som særligt i begyndelsen hjalp eleverne til at sortere rigtigt.
På baggrund af undersøgelsen kommer vi på de næste sider med en række anbefalinger til
udrulningen af affaldssortering på folkeskoler i Furesø Kommune.
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5.1 Anbefalinger til kommunikation
-

Kom godt fra start: Det er vigtigt med god og rigtig information i implementeringsfasen.
De første to uger er essentielle til at få skabt gode nye vaner hos eleverne. Når nye vaner er
skabt, kører systemet af sig selv. Vi anbefaler derfor en kommunikationsstrategi med fokus
på kommunikation og vejledning i starten.

-

Piktogrammer: Piktogrammerne bør være at finde på beholderne, men det er ikke
nødvendigt også at skilte med piktogrammer oven over beholderne.

-

Aktiver lærerne: Det anbefales, at lærerne aktiveres mere og får en grundig indføring i
korrekt sortering af ”skoleaffald”.

-

Involver eleverne med faglig sparring: Det kan være en fordel at involvere skolens elever
i forbindelse med udrulningen og kommunikationen i opstartsfasen. Vi anbefaler dog, at det
foregår i samarbejde med en faglig kommunal medarbejder eller en lærer med den
nødvendige viden.

-

Tilpas materialet til skoleaffald: Vi anbefaler, at man tilpasser kommunikationsmaterialet
til “skoleaffald”, ligesom den vejledende plakat på Lille Værløse Skole.

-

Klare regler: Vi anbefaler, at man i kommunikation, vejledninger m.v. udførligt forklarer,
hvor rent affaldet skal være, før det sorteres.

5.2 Anbefalinger til fraktioner og affaldsbeholdere
Fraktioner:
- Alle eller langt de fleste fraktioner bør være at finde ved hver eneste affaldsstation.
- Alle elever bør have adgang til en glasbeholder.
- Hvis klasselokalerne aflåses i pauserne, bør alle fraktioner være på gangen. Som minimum
skal de fraktioner, der er relevante i frikvartererne (mad, metal, plast) være tilgængelige.
- Hvis eleverne ikke allerede har en pantordning, bør pant indgå som fraktion.
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Affaldsbeholdere:
-

Størrelse: Beholdere til papir, pap og rest bør være store. Papir- og papbeholdere bør være
brede nok til at rumme ikke-foldede stykker papir og karton, men ikke så store, at de bliver
for tunge at bære. Beholdere til mad- og metalaffald kan med fordel være mindre.

-

Låg: Vi anbefaler som udgangspunkt affaldsbeholdere uden låg. Af risiko for lugtgener kan
man dog overveje at have et reservelåg liggende, hvis lugtproblemer skulle opstå.

-

Hank: Der bør som minimum være hank på beholdere til tørre fraktioner som papir, pap,
batterier og glas, mens der bør være poser i fugtige fraktioner som mad, rest, metal og plast.

-

Placering: Vi anbefaler at hænge beholderne op på væggen eller at benytte stående
affaldsbeholdere i øjenhøjde. Beholderne bør placeres ved siden af hinanden - ikke over
hinanden. Hvis de af pladsmangel placeres over hinanden, anbefaler vi max to beholdere
med minimum 40 cm. imellem.

Vi anbefaler at tage udgangspunkt i dette skema:
Skema over affaldsbeholdernes fraktioner, placering og udformning
Fraktion

Placering

Udformning

Klasse

Gangareal*

Skoletrin

Stor

Papir

x

x

x

x

x

Pap

x

x

x

x

x

Plast

x

x

x

x

Metal

x

x

x

x

Mad

x

x

x

x

Rest

x

x

x

Glas

x

Batterier

x

Pant

x***

Medium

Lille

Hank**

Låg

(x)

x

(x)
x

x
x

x

x

*Med gangareal menes areal uden for klasselokalerne, som flere klassetrin deles om. Glas- og batteribeholdere bør være
tilgængelige for alle skolens elever, men ikke nødvendigvis repræsenteret på hvert skoletrin.
**Ved beholdere uden hank anbefales det at benytte affaldsposer.
***Pant er mest aktuelt for udskolingen, hvis der ikke i forvejen findes en velfungerende ordning herfor.
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Optimal affaldsstation
På baggrund af undersøgelsen og brugen af de beholdere, der har indgået i forsøgsprojektet, har vi
her skitseret et forslag til en optimal affaldsstation. Vi foreslår som udgangspunkt at benytte
beholdertype 2 (Se bilag 6.1 Beholdertyper) placeret på væggen i to rækker af tre beholdere med
minimum 30 cm. mellemrum i en højde passende til klassetrinnet13.
gangareal
(affaldsbeholdere set fra siden)

2b

tømmes ofte
med pose

REST

2a

MaD

2a

2b

METal

plaST

min. 30 cm.

2b

tømmes sjældendt
med hank

2b

papiR

pap

2a

glaS

2a

baTTERi

klasselokale
(affaldsbeholdere set fra siden)

2b

tømmes ofte
med pose

2a

MaD

REST

2a

METal

2b

plaST

min. 30 cm.

2b

tømmes sjældendt
med hank

papiR

2b

pap

jokER*

*Jokeren kan være en beholder til pant; en ekstra beholder til papir, plast eller
pap; eller en beholder til poser og rengøring af beholderne.
Der må tages forbehold for, at skoler er forskellige, og at det har været svært at trække generelle tendenser ud af det
kvantitativt indsamlede data grundet forsøgets udførsel.
13
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5.3 Andre anbefalinger
-

Stil krav til skolebodens affald: Skolebodens engangsservice bør være nemt at sortere for
de eleverne, der køber mad i skoleboden. Det bør være fremstillet i materialer, der kan
sorteres i skolens fraktioner og dermed genanvendes.

-

Sæt ekstra tid af: Man bør have øje for den ekstra tid, det kræver af lærere og andet
personale at implementere affaldssortering. Det gælder særligt i indskolingen og i klasser med
mindre ressourcestærke elever. Hvis ikke der tages hensyn, kan det risikere at gå ud over
lærernes engagement, som kan smitte af på eleverne.

-

Spørg skolelederen: Forbered skolelederen på de organisatoriske udfordringer, som
sorteringen medfører. Lad det være op til lederen, hvordan sorteringen bedst tilpasses
skolens lokale kontekst. Er det f.eks. lærernes opgave at undervise eleverne i
affaldssortering? Hvis ja, hvordan kommer lærerne med på vognen? Og hvordan skal de
organisatoriske opgaver fordeles – hvem tømmer og rengør beholderne?
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