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Til daginstitutioner og skoleklasser



www.affald.dk

Hjemmesiden www.affald.dk er et samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kom-
muner og kan frit anvendes til undervisningsbrug.

Hjemmesidens formål er at give let adgang til aktuelle og fagligt velfunderede oplysninger 
om affald, affaldsbehandling og miljø og inspirere lærere, pædagoger og elever til at ar-
bejde med emnerne i undervisningen.

http://www.affald.dk


UNDERVISNINGSFORLØB FRA WWW.AFFALD.DK:

KLASSETRIN MATERIALETITEL FAG TEMA LINK

0.-2. klasse Affald, leg og gen-
brug

Natur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=83

0.-6. klasse Affald – før, nu og i 
fremtiden

Natur/
teknologi, 
dansk

Affaldets 
historie

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=62

0.-6. klasse Små opgaver Dansk, na-
tur/
teknologi

Flere https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=69

0.-6. klasse Fra yt til nyt – den 
geniale genbrugs-
station

Natur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

http://www.vestfor.dk/Viden-og-
laering/Undervisningsmateriale-
og-inspiration

0.-6. klasse Lav selv papir Dansk, na-
tur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=80

0.-10. klasse Hvad finder vi i 
komposten?

Natur/
teknologi

Nedbrydning https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=67

4.-6. klasse På jagt efter sko-
lens affaldsres-
sourcer (papir)

Matematik, 
natur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=81

6.-7. klasse Elektronik – hvad 
er der inde i din 
computer?

Fysik/kemi, 
natur/
teknologi

Materialekreds-
løb og -
kendskab

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=77

7.-10. klasse Danskernes hold-
ning til henkastet 
affald

Samfunds-
fag, dansk

Henkastet 
affald

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=64

7.-10. klasse Matematik – Alu-
miniumsdåser

Matematik Genbrug og 
genanvendelse

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=70

https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=83
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=62
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=69
http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsmateriale-og-inspiration
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=80
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=67
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=81
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=77
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=64
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=70
http://WWW.AFFALD.DK


MIND THE TRASH

Mind The Trash er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin.

Portalens indhold er bygget op om fire temaer: mad, tøj, elektronik og legetøj. Disse te-
maer er valgt som de mest vedkommende for eleverne, da det er ting, de alle omgiver sig 
med i hverdagen.

Portalens opbygning og indhold består af en lærer- og elevdel med otte undervisningsfor-
løb. Under hvert forløb finder man alt hvad man skal bruge til at gennemføre aktiviteter-
ne. Man kan enten følge forløbene slavisk eller plukke i aktiviteterne fra et eller flere for-
løb.

UNDERVISNINGSFORLØB FRA MIND THE TRASH:

KLASSETRIN FORLØBSTITEL FAG TEMA LINK

4.-6. klasse Affaldets ressourcer: Lær 
at se værdien i dit affald!

Natur/teknologi Genbrug og gen-
anvendelse

http://
mindthetrash.dk/
forsideforloeb/

4.-6. klasse Produkters skjulte ressour-
ceforbrug: Hvad er en 
økologisk rygsæk?

Natur/teknologi, 
matematik, idræt

Materialekredsløb 
og –kendskab

http://
mindthetrash.dk/
forloeb-2/

4.-6. klasse Fremstilling af tekstil: Hvad 
er dit tøj lavet af?

Natur/teknologi, 
dansk, håndværk 
og design

Materialekredsløb 
og –kendskab

http://
mindthetrash.dk/
forloeb-3/

4.-6. klasse QR-Orienteringsløb: Rundt 
om ressourcerne i din 
mobiltelefon

Natur/teknologi, 
idræt

Materialekredsløb 
og –kendskab

http://
mindthetrash.dk/
forloeb-4/

4.-6. klasse Elektronikkens ressourcer: 
Er der ressourcer i en mo-
biltelefon?

Natur/teknologi Materialekredsløb 
og –kendskab

http://
mindthetrash.dk/
forloeb-5/

4.-6. klasse Madspild og emballage: 
Beskyt maden og miljøet!

Natur/teknologi, 
matematik, dansk, 
madkundskab

Madspild og em-
ballage

http://
mindthetrash.dk/
forloeb-6/

4.-6. klasse Pantordninger: Er pant kun 
for dåser og flasker?

Natur/teknologi Materialekredsløb 
og –kendskab

http://
mindthetrash.dk/
forloeb-7/

4.-6. klasse Legetøj til genbrug: Kan en 
bamse få nyt liv?

Natur/teknologi Materialekredsløb http://
mindthetrash.dk/
laerer/forloeb-8/

og –kendskab

http://mindthetrash.dk/forsideforloeb/
http://mindthetrash.dk/forloeb-2/
http://mindthetrash.dk/forloeb-3/
http://mindthetrash.dk/forloeb-4/
http://mindthetrash.dk/forloeb-5/
http://mindthetrash.dk/forloeb-6/
http://mindthetrash.dk/forloeb-7/
http://mindthetrash.dk/laerer/forloeb-8/


Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

Danmarks Naturfredningsforening har over de sidste ti år udviklet en lang række under-
visningsmaterialer om affald. Alle foreningens materialer kan hentes på siden http://
www.dn.dk/om-os/publikationer/

Nedenfor kan du se en oversigt over de materialer, der kan hentes direkte.

UNDERVISNINGSFORLØB FRA DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING:

KLASSE-
TRIN

MATERIALETITEL FAG TEMA LINK

0.-2. klasse Team Grøn—Da kalinka 
blev væk

Ikke 
defineret

Affaldsbe-
handling

https://issuu.com/
danmarksnaturfredningsforening/docs/
team_groen_da_kalinka_blev_vaekpd
f

1.-6. klasse 
lærere/
pædagoger

Affald med omtanke Ikke 
defineret

Flere 
temaer

https://issuu.com/
danmarksnaturfredningsforening/
docs/affald_med_omtankepdf

3.-6. klasse Affald med mere omtan-
ke

Ikke 
defineret

Flere 
temaer

https://issuu.com/
danmarksnaturfredningsforening/
docs/affald_med_mere_omtankepdf

Flere Danmarks Naturfred-
ningsforenings affalds-
indsamling

Ikke 
defineret

Henkastet 
affald

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
skoler-og-institutioner/materialer-og-
vejledning/

Flere Samlet materialeover-
blik

Ikke 
defineret

Flere 
temaer

http://www.dn.dk/om-os/
publikationer/
undervisningsmaterialer/

https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/team_groen_da_kalinka_blev_vaekpdf
https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/affald_med_omtankepdf
https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/affald_med_mere_omtankepdf
http://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/materialer-og-vejledning/
http://www.dn.dk/om-os/publikationer/undervisningsmaterialer/
http://www.dn.dk/om-os/publikationer/


SKRALDIADE

Skraldiade er en kampagne for 5-8 årige børn, dvs. for de ældste børn i børnehaven og for 
børn i Indskolingen. I Skraldiaden lærer børn om affald gennem leg og historiefortælling. 
Skraldiaden er udviklet af Kampagnekompagniet og gennemføres med de enkelte kommu-
ner. På Skraldiadens hjemmeside findes aktiviteter og letforståelige tekster til fri brug.

UNDERVISNING FRA SKRALDIADE

KLASSETRIN MATERIALETITEL FAG TEMA LINK

0.-6. klasse Tekster om af-
faldstyper

Natur/
teknologi 
og dansk

Typer af af-
fald

http://skraldiade.dk/affald/

0.-3. klasse Aktiviteter med 
affald

Billedkunst, 
Natur/
teknologi

Kreative akti-
viteter med 
affald

http://skraldiade.dk/leg-med-affald/

0.-2. klasse Bog om affald i 
skoven

Ikke defi-
neret

Henkastet 
affald

http://skraldiade.dk/reno/reno-og-
dyret/

http://skraldiade.dk/affald/
http://skraldiade.dk/leg-med-affald/
http://skraldiade.dk/reno/reno-og-dyret/


SKOVEN I SKOLEN

Skoven i Skolen er et undervisningsprojekt, der giver lærere og elever mulighed for at 
flytte undervisningen ud af skolen. Siden indeholder en lang række ude-undervisnings-
forløb for alle fag og klassetrin - herunder en lang række forløb om affald i naturen og 
nedbrydning af organisk affald.

Samtidig indeholder materialerne alt hvad du har brug for at vide om natur, skovbrug og 
træanvendelse – og masser af muligheder for at arbejde tværfagligt.



KLASSETRIN MATERIALE- 
TITEL

FAG TEMA LINK

Alle klasse-
trin

Affald i 
naturen

Ikke defineret Henkastet af-
fald

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/affald-i-naturen

Alle klassetrin Byg en drage Billedkunst, 
natur/
teknologi, sløjd

Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/byg-en-drage

Alle klassetrin Dåselys Sløjd, billed-
kunst, natur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/d%C3%A5selys

Alle klassetrin Forsøg med 
nedbrydning

Natur/
teknologi

Nedbrydning http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/fors%C3%B8g-med-
nedbrydning

Alle klassetrin Genbrug Ikke defineret Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/genbrug

Alle klassetrin Genbrugs-
papir

Ikke defineret Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/genbrugspapir

Alle klassetrin Lav genbrugs-
papir

Billedkunst, 
natur/teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/lav-genbrugspapir

Alle klassetrin Nedbryderzoo Natur/
teknologi, bio-
logi

Nedbrydning http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/nedbryderzoo

Alle klassetrin Nedbrydning Ikke defineret Nedbrydning http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/nedbrydning

Alle klassetrin Regnorm og 
nedbrydning

Natur/
teknologi, bio-
logi

Nedbrydning http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/regnorm-og-nedbrydning

Alle klassetrin Saml skrald Natur/
teknologi

Henkastet af-
fald

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/saml-skrald

0.-6. klasse Skovens 
skrald

Natur/
teknologi, 
dansk, biologi, 
billedkunst

Materialekreds-
løb og –
kendskab

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/skovens-skrald

UNDERVISNINGSFORLØB FRA SKOVEN I SKOLEN:

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/affald-i-naturen
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-drage
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/d%25C3%25A5selys
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/fors%25C3%25B8g-med-nedbrydning
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/genbrug
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/genbrugspapir
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/lav-genbrugspapir
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/nedbryderzoo
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/nedbrydning
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/regnorm-og-nedbrydning
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/saml-skrald
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/skovens-skrald


KLASSETRIN MATERIALETI-
TEL 

FAG TEMA LINK 

0.-9. klasse Julepynt af in-
genting

Billedkunst Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/julepynt-af-ingenting

4.-6. klasse Dit affald Natur/
teknologi

Henkastet af-
fald, genbrug 
og genanven-
delse, materiale
-kredsløb og -
kendskab

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/dit-affald

4.-6. klasse Genbrug dit 
papir – en skole-
kampagne

Matematik, 
natur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/genbrug-dit-papir-en-
skolekampagne

4.-6. klasse Tingfinderkunst Billedkunst Genbrug og 
genanvendelse

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/tingfinderkunst

4.-9. klasse Vugge til vugge Biologi, natur/
teknologi

Materialekreds-
løb og –
kendskab

http://www.skoven-i-skolen.dk/
content/vugge-til-vugge

UNDERVISNINGSFORLØB FRA SKOVEN I SKOLEN: 

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/julepynt-af-ingenting
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/dit-affald
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/genbrug-dit-papir-en-skolekampagne
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/tingfinderkunst
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/vugge-til-vugge


Læringsmaterialer til 0-6 år:

ALDERS-
TRIN

MATERIALETITEL/
AFSENDER

FAG TEMA LINK

O-6 år Bæredygtighed i bør-
nehøjde/Friluftsrådet, 
2014

Natur og 
naturfæno-
mener

Genbrug og 
genanvendel-
se

http://www.groennespirer.dk/
media/1008857/baeredygtighed-i-
boernehoejde.pdf

3-6 år Mille (website)/
Horsens Kommune

Natur og 
naturfæno-
mener

Henkastet 
affald, ned-
brydning

http://www.mille.horsens.dk/
Affald

3-6 år Kompost i børneha-
ven/Mette Østman, 
UVM, 2014

Natur og 
naturfæno-
mener

Nedbrydning http://www.emu.dk/modul/
kompost-i-b%C3%B8rnehaven
-0

3-6 år Rensdyret Rikke/
Odense Renovation

Natur og 
naturfæno-
mener

Henkastet 
affald

http://ipaper.ipapercms.dk/
OdenseRenovation/
RensdyretRikkebesgerengenbrugs-
station/

http://www.groennespirer.dk/media/1008857/baeredygtighed-i-boernehoejde.pdf
http://www.mille.horsens.dk/Affald
http://www.emu.dk/modul/kompost-i-b%25C3%25B8rnehaven-0
http://ipaper.ipapercms.dk/OdenseRenovation/RensdyretRikkebesgerengenbrugs-station/


Andre materialer til indskolingen:

ALDERS-
TRIN

MATERIALETITEL/ AFSEN-
DER

FAG TEMA LINK

0.-2. klasse Kompost - og andre børne-
venlige sange/Bona Fide 
Records, 2011

Ikke 
defineret

Nedbryd-
ning

http://
www.bonafiderecords.dk/
kompost/?page=home

0.-2. klasse Skovens skrald og affald/
Naturstyrelsen, 2010

Ikke 
defineret

Nedbryd-
ning

http://naturstyrelsen.dk/
media/nst/66876/
skovensskrald.pdf

0.-2. klasse Året rundt i naturen/Hold 
Danmark Rent, Skoven i 
Skolen, Dansk Skovforening, 
FDB og R98

Ikke 
defineret

Flere 
temaer

https://
www.holddanmarkrent.dk/
article/
Aaret_rundt_i_naturen_boern

0.-3. klasse Læs let/Horsens Kommune, 
2009

Dansk, 
natur/
teknologi

-Nedbryd
ning

https://www.affald.dk/da/
undervisere/
undervisningsmaterialer.html?
view=intro&id=71

1-2. klasse Høstdag i skolehaven/UVM, 
2015

Natur/
teknologi

Nedbryd-
ning

http://www.emu.dk/modul/
h%C3%B8stdag-i-skolehaven

2.-4. klasse Dåserydderen/Dansk Retur-
system, 2015

Natur/
teknologi

Genbrug 
og genan-
vendelse

http://daaserydderen.dk/

2.-4. klasse Tom Dåse og hans genan-
venner /Dansk Retursystem, 
2011

Natur/
teknologi

Genbrug 
og genan-
vendelse

https://issuu.com/dansk-
retursystem/docs/
tom_d__se_2._udgave_2015_
online/1

http://www.bonafiderecords.dk/kompost/?page=home
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66876/skovensskrald.pdf
https://www.holddanmarkrent.dk/article/Aaret_rundt_i_naturen_boern
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=71
http://www.emu.dk/modul/h%25C3%25B8stdag-i-skolehaven
http://daaserydderen.dk/
https://issuu.com/dansk-retursystem/docs/tom_d__se_2._udgave_2015_online/1


Andre materialer til mellemtrinnet:

ALDERS-
TRIN

MATERIALETITEL/ AF-
SENDER

FAG TEMA LINK

2.-4. klasse Dåserydderen/Dansk 
Retursystem, 2015

Natur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

http://daaserydderen.dk/

2.-4. klasse Tom Dåse og hans genan-
venner /Dansk Retursy-
stem, 2011

Natur/
teknologi

Genbrug og 
genanvendelse

https://issuu.com/dansk-
retursystem/docs/
tom_d__se_2._udgave_2015_
online/1

3.-4. klasse Arkæologi - udfør jobbet 
som arkæolog/UVM, 2014

Historie Affaldets histo
rie

- http://www.emu.dk/modul/
ark%C3%A6ologi-%E2%80%93-
udf%C3%B8r-jobbet-som-ark%
C3%A6olog

3.-6. klasse Året rundt i naturen/Hold 
Danmark Rent, Skoven i 
Skolen, Dansk Skovfor-
ening, FDB og R98

Ikke defi-
neret

Flere temaer http://
www.holddanmarkrent.dk/
article/
Aaret_rundt_i_naturen_boern

3.-6. klasse Kampagnematerialer fra 
Kend Dit affald / Miljøsty-
relsen

Ikke defi-
neret

Affaldsforde-
ling og Affalds-
kredsløb

http://genanvend.mst.dk/
materialer/materialer/
kampagnegrafik-fra-kend-dit-
affald/

3.-6. klasse Cirkulær økonomi (film)/
UVM og Miljø- og fødeva-
reministeriet, 2014

Natur/
teknologi

Materiale-
kredsløb og -
kendskab

http://www.emu.dk/modul/
cirkul%C3%A6r-%C3%
B8konomi

4.-6. klasse Skralde Snak/Teachers Try 
Science, 2011

Natur/
teknologi

Madspild og 
emballage

http://
www.teacherstryscience.org/
da/lp/skralde-snak

4.-7. klasse Bæredygtighed i skolen/
UVM, 2015

Mad-
kundskab

Madspild og 
emballage

http://www.emu.dk/modul/
b%C3%A6redygtighed-i-skolen

5.-6. klasse Affaldsuniverset Ikke defi-
neret

Genbrug og 
genanvendelse

http://
www.affaldsuniverset.dk/

5.-6. klasse Kompost i skolehaven/
UVM, 2015

Natur/
teknologi

Nedbrydning http://www.emu.dk/modul/
kompost-i-skolehaven

6.-7. klasse Fra vugge til grav: Produk-
ters livscyklus/Teachers 
Try Science, 2011

Fysik/
kemi, 
biologi og 
geografi

Materiale-
kredsløb og -
kendskab

http://
www.teacherstryscience.org/
da/lp/fra-vugge-til-grav-
produkters-livscyklus?
cm_mc_uid=90585386119014
532816772&cm_mc_sid_5020
0000=1453281677

http://daaserydderen.dk/
https://issuu.com/dansk-retursystem/docs/tom_d__se_2._udgave_2015_online/1
http://www.emu.dk/modul/ark%25C3%25A6ologi-%25E2%2580%2593-udf%25C3%25B8r-jobbet-som-ark%25C3%25A6olog
http://www.holddanmarkrent.dk/article/Aaret_rundt_i_naturen_boern
http://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/kampagnegrafik-fra-kend-dit-affald/
http://www.emu.dk/modul/cirkul%25C3%25A6r-%25C3%25B8konomi
http://www.teacherstryscience.org/da/lp/skralde-snak
http://www.emu.dk/modul/b%25C3%25A6redygtighed-i-skolen
http://www.affaldsuniverset.dk/
http://www.emu.dk/modul/kompost-i-skolehaven
http://www.teacherstryscience.org/da/lp/fra-vugge-til-grav-produkters-livscyklus?cm_mc_uid=90585386119014532816772&cm_mc_sid_50200000=1453281677


Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



Andre materialer til udskolingen:

ALDERS-
TRIN

MATERIALETITEL/ AFSEN-
DER

FAG TEMA LINK

6.-7. 
klasse

Fra vugge til grav: Produk-
ters livscyklus/Teachers Try 
Science, 2011

Fysik/kemi, 
biologi og 
geografi

Materiale-
kredsløb og 
-kendskab

http://
www.teacherstryscience.org/
da/lp/fra-vugge-til-grav-
produkters-livscyklus?
cm_mc_uid=905853861190145
32816772&cm_mc_sid_502000
00=1453281677

6.-9. 
klasse

Paradise Expired/DANIDA 
og UVM, 2011

Engelsk, 
natur/
teknologi, 
geografi, 
dansk

Globalt 
affald

http://www.emu.dk/modul/
paradise-expired-grundskolen

7.-9. 
klasse

Cirkulær økonomi (film)/
UVM og Miljø- og fødevare-
ministeriet, 2014

Natur-
fagene

Materiale-
kredsløb og 
-kendskab

http://www.emu.dk/modul/
cirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi

7.-9. 
klasse

Den bæredygtige skoleha-
ve/Naturvidenskabernes 
Hus, NTS-centeret/efter 
2014

Fællesfagligt 
fokusforløb, 
naturfag

Nedbryd-
ning

http://www.nvhus.dk/
undervisningstilbud-til-skoler/
skolehaven/

7.-9. 
klasse

Genbrug og genanvendelse/
Naturvidenskabernes Hus, 
2016

Fællesfagligt 
fokusforløb, 
naturfag

Genbrug og 
genanven-
delse

http://www.nvhus.dk/
undervisningstilbud-til-skoler/
genbrug-og-genanvendelse/

7.-9. 
klasse

Kampagnematerialer fra 
Kend Dit affald/ Miljøstyrel-
sen 2014

Ikke define-
ret

Affaldsfor-
deling og 
Affalds-
kredsløb

http://genanvend.mst.dk/
materialer/materialer/
kampagnegrafik-fra-kend-dit-
affald/

7.-9. 
klasse

Lossepladsbørn i Cebu City/
DANIDA, 2010

Dansk Globalt 
affald

http://
www.lossepladsboern.dk/
index.html

7.-9. 
klasse

Metalressourcer/UVM, 
2014

Fysik/kemi 
og geografi

Materiale-
kredsløb og 
-kendskab

http://www.emu.dk/modul/
metalressourcer

http://www.teacherstryscience.org/da/lp/fra-vugge-til-grav-produkters-livscyklus?cm_mc_uid=90585386119014532816772&cm_mc_sid_50200000=1453281677
http://www.emu.dk/modul/paradise-expired-grundskolen
http://www.emu.dk/modul/cirkul%25C3%25A6r-%25C3%25B8konomi
http://www.nvhus.dk/undervisningstilbud-til-skoler/skolehaven/
http://www.nvhus.dk/undervisningstilbud-til-skoler/genbrug-og-genanvendelse/
http://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/kampagnegrafik-fra-kend-dit-affald/
http://www.lossepladsboern.dk/index.html
http://www.emu.dk/modul/metalressourcer


ALDERS-
TRIN 

MATERIALETITEL/ AFSENDER FAG TEMA LINK 

7.-9. klas-
se

Naturgeografi: På rejse til 
verdens tag/Danida og UVM, 
2016

Geografi Globalt 
affald

http://www.emu.dk/
modul/naturgeografi-p%
C3%A5-rejse-til-verdens-
tag

7.-9. klas-
se

Stop madspild/Stop spild af 
mad, 2013

Dansk, samfunds-
fag, matematik, 
geografi, biologi, 
madkundskab

Madspild http://
www.stopmadspild.dk/

7.-9. klas-
se

Sustainable 2.0: KLIMA: Affald 
og genbrug/CONCITO, 2015

Fysik/kemi, geo-
grafi, biologi, sam-
fundsfag, dansk

Genbrug 
og genan-
vendelse

http://sustainable.dk/
folkeskole/7-1/

7.-10. 
klasse

Affaldsuniverset Ikke defineret Genbrug 
og genan-
vendelse

http://
www.affaldsuniverset.dk/

7.-10. 
klasse

Naturfaglige øvelser om af-
fald/Janus Hendrichsen, 
Flemming Nielsen, Jens Prom

Biologi, fysik/kemi Affalds-
hånd-
tering

https://www.affald.dk/
da/undervisere/
undervisningsmateria-
ler.html?
view=intro&id=68

Andre materialer til udskolingen: 

http://www.emu.dk/modul/naturgeografi-p%25C3%25A5-rejse-til-verdens-tag
http://www.stopmadspild.dk/
http://sustainable.dk/folkeskole/7-1/
http://www.affaldsuniverset.dk/
https://www.affald.dk/da/undervisere/undervisningsmateria-ler.html?view=intro&id=68


-

Materialer fra SkoDaNet

Københavns Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling, Aarhus Universitet, DPU og pro-
fessionshøjskolen UCC har arbejdet med udvikling af en ny affaldspædagogik i to projekter støttet af 
Miljøstyrelsen. Samarbejdet er sket i forbindelse med Skole og DaginstitutionsNetværket for affald i et 
teknisk og pædagogisk perspektiv (SkoDaNet).

Det første projekt ”Skoler og daginstitutioner som læringsrum for genanvendelse af husholdningsaf-
fald” kortlagde udfordringer i forhold til lærere og pædagogers arbejde med at bygge bro mellem sko-
le/daginstitution og hjem. Samtidig identificerede projektet uudnyttede pædagogiske potentialer ved 
at arbejde med affald som materialer, sammenligne affaldspraksisser i skole, daginstitution og hjem 
samt forholde sig til de normstøttende strukturer omkring affaldshåndteringen.

På baggrund af forskningen har Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i løbet af det andet SkoDaNet-
projekt ”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem” udviklet undervisningsmateriale til 
børnehaver, indskoling og mellemtrin.

ALDERS
TRIN

MATERIALETITEL/ 
AFSENDER

FAG/
LÆREPLANSTEMAER

TEMA LINK

3-6 år samt 
0.-6. klasse

Fiktive historier om for-
skellige familiers affalds-
håndtering til højtlæsning 
og læs selv.

Natur og naturfæ-
nomener samt 
Dansk og Natur/
teknologi

Hverdags-
praksis

https://skodanet-
materialer.blogspot.dk/

3-6 år Affald for børn - mellem 
institution og hjem.

Natur og naturfæ-
nomener og 
Kulturelle udtryks-
former og værdier.

Affaldsprak-
sis, genbrug 
og genanven-
delse samt 
bioaffald.

https://skodanet-
materialer.blogspot.dk/

0.-3. klasse Den Affaldsfri madpakke 
Materialet indeholder 
introduktionsøvelser, 
praktiske aktiviteter om-
kring elevernes frokost og 
affaldssortering samt op-
samlende aktiviteter.

Natur/teknologi og 
Dansk

Affaldsprak-
sis, genbrug 
og genanven-
delse samt 
bioaffald.

https://skodanet-
materialer.blogspot.dk/

4.-6. klasse Den Affaldsfri madpakke 
Materialet indeholder 
introduktionsøvelser, 
praktiske aktiviteter om-
kring elevernes frokost og 
affaldssortering samt op-
samlende aktiviteter.

Dansk, matematik 
og Natur/teknologi

Affaldsprak-
sis, genbrug 
og genanven-
delse samt 
bioaffald.

https://skodanet-
materialer.blogspot.dk/

https://skodanet-materialer.blogspot.dk/
https://skodanet-materialer.blogspot.dk/
https://skodanet-materialer.blogspot.dk/
https://skodanet-materialer.blogspot.dk/


Dette overblik er samlet af Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i 
Københavns Børne– og Ungdomsforvaltning med støtte fra Mil-
jøstyrelsens kommunepulje og som en del af projektet 
”Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem”.

- Oktober 2017
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