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INTRODUKTION

 Kære lærer

I materialet, du sidder med, finder du ideer til at lære dine elever 

om affaldshåndtering og ressourcevalg med udgangspunkt i deres 

frokost. Aktiviteterne behandler spørgsmål som: Hvilke materialer er 

der i min madpakke? Hvilke materialer bliver smidt ud efter froko-

sten i skolen? Hvad sker der med affaldet fra køkkenet derhjemme 

og fra klasselokalet/kantinen på skolen? Hvilke muligheder er der 

for at pakke maden ind mere bæredygtigt?

Selvom der findes mange af de samme affaldstyper i skolen som 

i hjemmet, er den måde, man håndterer affaldet på, ikke direkte 

overførbar mellem hjem og skole. Det skyldes at affaldshåndte- 

ringen hænger sammen med både de fysiske rammer og de andre 

aktiviteter vi foretager os, og disse er forskellige i skole og hjem. 

Igennem læringsaktiviteterne skal børnene lære at forstå affalds-

håndtering som kollektive praksisser, der foregår mange forskellige 

steder og på mange forskellige måder. Snarere end ren adfærds-

træning, hvor barnet blot skal lære at smide sit skrald i den rigtige 

spand, handler det om at børnene skal forstå og agere i de praksis-

sammenhænge, som de er en del af.

Det er ambitionen, at eleverne får et indtryk af, at den måde vi 

forbruger materialer på og den måde vi affaldssorterer, eller måske 

slet ikke affaldssorterer, afhænger af mange forskellige forhold – 

praktiske som kulturelle og personlige. Derved kan eleverne måske 

få øjnene op for, at ændringer mod en mere bæredygtig tilgang til 

materialer og affald både handler om forskellige muligheder, vaner, 

holdninger og normer.

Det er store ambitioner med indskolingen som målgruppe. Nogle 

elever vil forstå kompleksiteten og andre får et overordnet indtryk 

af, at der er mange forskellige ting på spil, når man prøver at gøre 

noget mere bæredygtigt.

Materialet tager konkret udgangspunkt i elevernes madpakker 

eller skolemad og det affald, der opstår i den forbindelse. Sam- 

tidig inddrages elevernes familier, som cases i forhold til hvordan 

madpakken pakkes, og hvordan sorteringen foregår i forskellige 

hjem. Elevernes mission er at lære om og udvikle en madpakke, 

der er mere bæredygtig. Eleverne skal lave en ”affaldsfri” madpakke. 

Affaldsfri betyder i denne sammenhæng både at minimere affaldet 

fra madpakkerne og sørge for, at mere af affaldet bliver genanvendt.
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 Materialets opbygning

Materialet er opbygget som et forløb over flere dages undervisning, 

hvor eleverne arbejder med forskellige aktiviteter om affaldspraksis 

og ”affaldsfri” madpakke.

Forløbet består af tre dele: introduktionsaktiviteter, hovedaktivi- 

teter og opsamlingsaktiviteter. Derudover er der udviklet en række 

ekstra forberedelsesaktiviteter, som frit kan bruges til at supplere 

med ekstra viden om affaldspraksis og affaldssortering. De kan 

efter behov lægges ind mellem introduktionsaktiviteterne og 

hovedaktiviteterne. På den måde kan du selv bestemme forløbets 

længde og omfang.

Introduktionsaktiviteter

I introduktionen rammesættes forløbet. Der snakkes om, hvad 

affald er, og hvorfor det er vigtigt at få en ”affaldsfri” madpakke. 

Eleverne kortlægger affaldet fra deres frokost og sorterings- 

muligheder på skolen.

 

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteterne er praktiske aktiviteter, hvor eleverne skal ar-

bejde med affaldshåndtering i hjemmet, med at reducere deres 

affaldsproduktion og med at sortere det affald, som de produ-

cerer. Her skal de som hjemmeopgave deltage i fremstillingen af 

madpakken derhjemme og undersøge hvilke materialer der bru-

ges, og hvor de ender, når de er brugt. Derefter skal de finde på 

måder at lave en ”affaldsfri” madkasse ud af genbrugsmaterialer.

Opsamlende aktiviteter

De opsamlende aktiviteter samler op på den nye viden, eleverne 

har fået om affaldshåndtering og affaldspraksis. Eleverne samler 

op på den viden, de har fået, og kommer med gode råd til, 

hvordan man kan fremstille en ”affaldsfri” madpakke.

 

Valgfrie forberedelsesaktiviteter

De valgfrie aktiviteter kan bruges til at supplere med viden om 

affaldsproduktion, affaldshåndtering og ressourcekredsløb. 

Her kan eleverne læse historier om, hvordan affald håndteres i 

forskellige hjem, undersøge hvor meget affald, de producerer 

i deres klasser, og få viden om, hvad der sker med det affald, 

der sorteres, og det der ikke sorteres. Igennem aktiviteterne får 

eleverne viden om affaldspraksis, affaldshåndtering og kreds-

løbstænkning.

Hjemmeopgave

Hovedopgaven indebærer, at eleverne laver en observationsopgave 

i hjemmet under fremstillingen af en madpakke/frokost. Derfor er 

det vigtigt at planlægge forløbet over flere dage, og at informere 
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forældrene om, at de skal smøre en madpakke/fremstille en frokost 

med deres børn. Det gælder særligt for de elever, som normalt får 

skolemad. Det kan være en udfordring for nogle familier/forældre, 

men det er dog ikke anderledes end de situationer, hvor eleverne 

skal have mad med på en tur. På næste side finder du et udkast til et 

forældrebrev, som kan sendes ud til elevernes forældre.
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 Forældrebrev

Kære Forældre

Vi er i gang med et læringsforløb om affald. For at komme tæt på 

elevernes egen hverdag arbejder vi med udgangspunkt i elevernes 

frokost i skolen.

Som en del af forløbet skal eleverne være med til at lave en mad-

pakke/frokost hjemme. Der er ingen krav til indholdet af frokosten 

og det må meget gerne være en helt normal madpakke. Hvis I ikke 

er vant til at smøre madpakke, så gør, som I ville gøre, hvis jeres 

barn skulle på tur og have frokost med til turen hjemmefra.

Hjemme og på skolen skal eleverne undersøge, hvad der sker med 

affaldet. Vi håber derfor, at I har tid til at fremstille en madpakke/

frokost sammen med jeres barn. Jeres barn vil få et opgaveark med 

hjem, som kan bruges under fremstillingen af frokosten/madpakken.

Som en del af forløbet skal dit barn også bygge en madkasse ud 

af en mælkekarton. Derfor vil vi bede dig om, at skylle den næste 

mælkekarton du tømmer og give dit barn den med i skole.

Med venlig hilsen
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 Fællesmål

Forløbet er målrettet folkeskolens indskolingsklasser – primært 

med udgangspunkt i faget Natur og teknologi. Forløbet kan dog 

også dække læringsmål fra Dansk og Matematik. Derfor kan for-

løbet med fordel planlægges tværfagligt, for at give flere timer og 

større mulighed for fordybelse.

Herunder kan du finde en oversigt over de målpar fra Natur/tek- 

nologi og læringsmålstemaer fra Dansk og Matematik, som forløbet 

med fordel kan støtte op om:

  NATUR OG TEKNOLOGI
Færdigheds- og Vidensmål (Efter 2. klasse):

 Teknologi og ressourcer

 Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen 

fungerer

 Eleven har viden om enkle mekanismer

 Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra 

hverdagen

 Eleven har viden om afbildninger af genstande

 Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen

 Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen

 

 Formidling

 Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

 Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater

 Perspektivering i naturfag

 Eleven kan relatere viden fra natur/ teknologi til sig selv 

og det nære område

 Eleven har viden om natur og teknologi i det nære

Færdigheds- og Vidensmål (efter 4. klasse):

 Teknologi og ressourcer

 Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra 

hverdagen

 Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter

 Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning 

med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering

 Eleven har viden om lokalområdets forsynings- og aflednings- 

systemer
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 Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt 

og fra produkt til ressource

 Eleven har viden om enkle produktionskæder

 Undersøgelser i naturfag

 Eleven kan sortere og klassificere

 Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

 Modellering i naturfag

 Eleven kan konstruere enkle modeller

 Eleven har viden om symbolsprog i modeller

 Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer

 Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau

 

 Formidling

 Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt

 Eleven har viden om medier og formidlingsformer

 

 Ordkendskab

 Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord 

og begreber

 Eleven har viden om fagord og begreber

  DANSK
 Læringsmålstemaer indskoling (efter 2. klasse):

 Perspektivering (bl.a. perspektivering af andres og egen affalds- 

adfærd igennem historier)

 Tekstforståelse (bl.a. gengivelse af indhold i affaldshistorier)

 Sammenhæng (bl.a. sammenhold af affaldshistorier og egen viden)

 Præsentation og evaluering (bl.a. præsentation af eget produkt)

 Læringsmålstemaer mellemtrin (efter 4. klasse):

 Sammenhæng (bl.a. samtale om teksters budskaber)

 Krop og drama (bl.a. dramatisering og forståelse af kropssprog)

 Præsentation og evaluering (bl.a. mundtlig fremlæggelse)

  MATEMATIK
 Læringsmålstemaer indskoling (efter 3. klasse):

 Modellering (bl.a. undersøge hverdagssituationer, herunder affalds-

sortering, igennem matematik)

 Måling (bl.a. beskrive omfanget af affald der genanvendes)
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  Baggrundsviden om miljø i relation 
til elevernes frokost/madpakker

Mad der ikke bliver spist

Den største miljøbelastning i forbindelse med vores mad ligger i 

produktionen af maden. Hvis vi skal mindske miljøbelastningen 

skal vi altså først og fremmest undgå madspild.

Emballage når vi køber varerne

Til madpakker kan man købe produkter, der er emballeret på for-

skellige måder. Nogle varer er pakket ind i meget emballage, fordi 

hver enkelt snack er pakket ind hver for sig. Nogle varer er pakket 

ind i plastik, men kunne være pakket ind i andre materialer, som 

f.eks. pap eller glas.

Transport og indpakning fra hjem til skole

Når elevernes frokost skal opbevares og transporteres er der brug 

for indpakning. Her er der forskellige muligheder, alt efter hvilken 

mad vi skal pakke ind. Vi kan både bruge indpakning, som kan 

bruges mange gange og indpakning, der kun er beregnet til at blive 

brugt en enkelt gang. Engangsindpakning er typisk plastik, alumi- 

niumsfolie/sølvpapir eller madpapir.

 Plastik er oftest fremstillet af råolie, som udvindes fra jordens indre. 

Råolien destilleres til råbenzin, som tilsættes kemikalier for at lave 

det om til råplast. Der findes over 700 forskellige slags plastik, der 

bruges til forskellige formål. Det kræver energi at udvinde og for- 

arbejde råolien til plastik.

 Alufolie er fremstillet af rent aluminium. Det udvindes af en sten, 

der hedder bauxit, som renses med kemikalier før den kan smeltes 

om til aluminium. Det kræver meget energi at smelte aluminium 

og presse det om til tyndt folie.

 Madpapir er fremstillet af træfibre som typisk kommer fra gran-, 

fyre-, birke- eller bøgetræer. Træet hakkes i stykker og behandles 

enten med kemikalier eller maskiner der kan bryde træets fibre op. 

Derefter kan træpulpen blødes op i vand og formes til papir. Noget 

madpapir overfladebehandles med flourstoffer eller silikone for at 

gøre det vand- og fedtafvisende.

Muligheden for genanvendelse

Genanvendelse sparer typisk både energi og giver mindre forure-

ning i forhold til at skulle hente nye materialer i naturen. Mange 

materialer kan genanvendes, hvis man sorterer dem korrekt. Det er 

typisk lettere at genanvende affald, der består af et enkelt materiale, 

end affald der består af flere sammensatte materialer.

For at de sorterede materialer kan genanvendes, skal der være 

mulighed for at aflevere dem til genanvendelse i det kommunale 

sorteringssystem – enten på skolen eller i hjemmet.
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AKTIVITETER

 Introduktionsaktiviteter

I introduktionen tages der en indledende snak med eleverne 

om, hvad affald er, og hvorfor det er vigtigt at have en ”affaldsfri” 

madpakke.

Hvornår er noget affald? Og hvornår er det en ressource?

Start med at snakke med eleverne om, hvornår noget egentlig er 

affald? Tag udgangspunkt i et stykke nyt skrivepapir og spørg dem, 

om det er affald? Skriv nu en krusedulle på papiret, og spørg dem 

igen, om det er affald? Til sidst lægger du papiret i skraldespanden 

og stiller det samme spørgsmål. Her kan tages en snak om, at noget 

først er affald, hvis vi ikke kan eller skal bruge det mere.

En mands skrald – en anden mands skat

Tal med eleverne om, at papiret kan være affald for nogen, hvis de 

ikke kan bruge det til noget, men det kan være at andre kan bruge 

det – og for dem er det ikke skrald. Spørg ind til, om eleverne kan 

komme på noget, som de ikke har kunnet bruge mere, men som 

andre har kunnet bruge. Hvis det er svært for eleverne, så spørg 

dem evt. ind til, hvad der sker med en sodavandsflaske, når man 

er færdig med at bruge den? Snak med dem om, at glasflaskerne 

bliver vasket og brugt igen helt op til 30 gange.

Affald og ressourcer

Hvis vi sorterer vores affald, så er der ofte andre, der kan bruge det. 

Derfor er det faktisk heller ikke affald. I stedet kalder vi det for 

en ressource. Gentag og forklar ordet ressource for eleverne. En 

ressource er et materiale, som vi kan bruge til at lave noget andet.
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  AKTIVITET 1) 
FRA AFFALD TIL RESSOURCER
 
Materialer:

 Opgavearket Fra affald til ressourcer – printet i A3-format 

til hver gruppe

Tag fire forskellige slags affald op af skraldespanden, og læg dem 

på et bord i klassen. Del eleverne ind i grupper, og del opgavearket 

ud til hver gruppe. Print det gerne ud i A3-format, så gruppen kan 

tegne på det i fællesskab. På den venstre side af opgavearket skal 

de nu tegne affaldet, og på den højre side skal de tegne noget, 

som affaldet kan bruges til, så det ikke længere er affald. Eleverne 

fremlægger deres tegninger og forklarer, hvordan affaldet kan blive 

til en ressource igen.

FRA AFFALD TIL RESSOURCER
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   AKTIVITET 2) 
HVORFOR SKAL VI HAVE EN 
”AFFALDSFRI” MADPAKKE?
 
Materialer:

  Opgavearket: Hvad betyder mest? – printet i A4 til hver elev

 

Udbytte:

 Eleverne stifter bekendtskab med begrundelser for genbrug 

og genanvendelse

 Eleverne forstår, at der kan være forskellig motivation for at få 

en ”affaldsfri” madpakke.

Hvad er en ”affaldsfri” madpakke?

Indledningsvis tages der en samtale med eleverne om, hvad en 

”affaldsfri” madpakke er. En ”affaldsfri” madpakke er en madpakke, 

som ikke skaber noget affald, men hvor alle materialer bliver til 

ressourcer – enten ved at blive brugt igen eller ved at blive sorteret 

og afleveret til genanvendelse. Mind eleverne om, at det både er 

hjemme og på skolen, at de smider ting ud fra madpakken.

 

Hvorfor skal vi have en ”affaldsfri” madpakke?

Sammen med eleverne snakkes der nu om, hvorfor det er en god 

idé med en ”affaldsfri” madpakke. Start med at lave en brainstorm 

sammen med eleverne over, hvad fordelene ved en ”affaldsfri” 

madpakke kan være. Det kunne eksempelvis være:

 Fordi det forurener, når vi skal lave nye ting i stedet for at bruge 

dem igen.

HVAD BETYDER MEST?

Skriv/tegn de vigtigste argumenter for en ”affaldsfri” 
madpakke på stigens trin - fra mindre vigtigt til vigtigt.

Vigtigt

Mindre 
vigtigt
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 Nogle materialer kan slippe op, hvis vi ikke genbruger dem.

 Når vi bruger tingene igen, sparer vi penge på ikke at købe 

noget nyt.

 Hvis vi genbruger flere materialer, kan vi få råd til en madpakke 

af bedre kvalitet.

 At vi holder klassen ren og rar at være i.

Skriv deres svar op på tavlen eller Smartboardet i klassen. Herfra kan 

du enten opdele deres svar eller lede dem i retning af flere svar- 

muligheder. Prøv, om du kan få dem til at komme ind på svar inden 

for områderne:

 økonomi (at man sparer penge på genbrug og genanvendelse)

 miljø

 renhold i klassen

Hvis der kommer andre kategorier ud af deres svar, så tilføj dem 

gerne til listen. Tal med eleverne om, hvad de synes betyder mest 

for dem. På opgavearket Hvad betyder mest? findes der en rang-

stige, hvor eleverne kan skrive ind, hvilken kategori, der betyder 

mest for dem. Tal sammen i klassen om, hvorfor de har valgt den 

rækkefølge, de har?

Formålet er, at eleverne får et billede af, at der kan være forskellige 

motivationer for at få en ”affaldsfri” madpakke.
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  AKTIVITET 3) 
DIN AFFALDSSORTERING – 
FRA AFFALD TIL SKRALDESPAND
 
Materialer:

 Opgavearket: Din affaldssortering – printet i A3 til hver elev

 

Udbytte:

 Eleverne får viden om de mest almindelige former for affald fra 

deres madpakke.

 Eleverne får viden om hvilke sorteringsmuligheder, der findes på 

skolen.

Forklar eleverne, at de nu skal undersøge, hvad de egentlig smider 

ud fra deres madpakke i skolen, og hvor det ryger hen.

Eleverne præsenteres for opgaven Din affaldssortering. På opgave-

arket tegner de nogle typiske slags frokostaffald. Eleverne skal nu 

tegne streger mellem affaldet og de skraldespande/containere, som 

I har på skolen.

Snak kort med eleverne om, hvad der sker med affaldet. Bliver det 

til affald eller til ressourcer? Restaffaldet brændes af, og de fleste 

andre typer affald bliver brugt igen.

Senere i forløbet skal eleverne lave den samme aktivitet derhjemme, 

når de laver deres madpakke/frokost. Fortæl derfor eleverne, at de 

skal gemme deres opgaveark til senere. Hvis I har plads på en væg 

eller opslagstavle, kan I eventuelt hænge de udfyldte ark op i klassen.

DIN AFFALDSSORTERING – 
FRA AFFALD TIL SKRALDESPAND I SKOLEN

Hvilken slags madpakkeaffald smider du ud på skolen?

Sæt streger imellem affaldet fra madpakken 
og de sorteringsspande som I har på skolen.

Skriv eller tegn det affald som blev smidt ud 
fra madpakken

Skriv eller tegn de forskellige sorteringer 
af affald på skraldespandene

DIN AFFALDSSORTERING – 
FRA AFFALD TIL SKRALDESPAND DERHJEMME

Hvilken slags madpakkeaffald smider du ud derhjemme?

Sæt streger imellem affaldet fra madpakken og 
vde sorteringsspande du har derhjemme.

Skriv eller tegn de forskellige sorteringer 
af affald på skraldespandene

Skriv eller tegn det affald som bliver smidt ud 
under madpakkesmøringen
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  AKTIVITET 4) 
SMØR DIN EGEN MADPAKKE
 
Forberedelse:

 Skriv om elevernes hjemmeopgave i ugeplanen til forældrene, brug 

forældrebrevet.

 

Materialer:

 Opgavearket: Smør din egen madpakke – printet på for- og bagside 

i A4 til hver elev til hjemmeopgaven.

 Elevernes halvt udfyldte opgaveark Din affaldssortering – det A3-

ark, eleverne brugte ved aktivitet 3) til hjemmeopgaven.

 Evt. udprintede forældrebreve (hvis det ikke udsendes elektronisk) 

til forældrene

 

Eleverne skal lave en hjemmeopgave, hvor de er med til at lave de-

res egen madpakke. Her skal de undersøge forskellen på, hvordan 

der sorteres hjemme og på skolen, og hvad der sker med affaldet.

Tal med eleverne om, hvem der smører madpakker hjemme hos 

dem. Fortæl dem, at de sammen med en i deres familie skal smøre 

deres egen madpakke til næste gang. Gennemgå opgavearket med 

eleverne. Eleverne skal – som i starten af forløbet – lave opgaven 

”Din affaldssortering” igen, men denne gang i hjemmet. Eleverne 

skal indtegne de typer affald, som de sorterer i derhjemme på op-

gavearket. Derefter tegner de det affald ind, som de smed ud, mens 

de lavede madpakken. Til sidst sætter de streger fra affaldet til de 

affaldsspande, de sorterer i derhjemme.

HOVEDAKTIVITETER

SMØR DIN EGEN MADPAKKE I

Du skal være med til at smøre din egen madpakke. Hvis du 
plejer at få skolemad med kan altså ikke få det imorgen. 

Du skal smøre madpakken sammen med den, som plejer 
at smøre din madpakke. Efter I har smurt madpakke skal du 
løse nogle opgaver. Du skal også stille nogle spørgsmål til 
den person, som du har smurt madpakken sammen med. 

Opgaverne og spørgsmålene finder du på de næste sider. 

God fornøjelse! 

Imens du smører madpakken skal du holde øje med 
nogle forskellige ting:

1. Hvem er med til at smøre madpakken? 

2. Hvornår smører I madpakken (f.eks. morgen eller weekend)? 

3. Har I travlt eller har I god tid til at gøre det?
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  AKTIVITET 5) 
HVORDAN KAN DU LAVE EN 
BÆREDYGTIG MADKASSE-KASSE 
AF EN MÆLKEKARTON?
 
Forberedelse

 Bed eleverne og forældrene om at tage en tom, skyllet mælkekar-

ton med i skole, så hver elev har én. Det kan gøres sammen med 

det forældrebrev, som der ligger et udkast til i lærervejledningen til 

forløbet. Du kan evt. samle nogle ekstra i dagene op til, for at være 

sikker på, at hvert barn har en. Hvis du har planer om at lave del to 

af aktiviteten, kan du også bede dem om at tage andre kasserede 

affaldsbeholdere med – f.eks. vandflasker, plastbøtter o.l.. Du kan 

øve dig på at lave en mælkekartonkasse, det gør det nemmere for 

dig at guide eleverne.

 

Materialer 
 Vejledning: Byg din egen ”affaldsfri” madkasse

 Tomme skyllede mælkekartoner

 Sakse

 Tusser

 Evt. linealer

 Evt. andre materialer til at bygge kasser af (juicekartoner, plast- 

flasker, hård plastindpakning, lim, snor, skruer, kapsler etc.)

 

Udbytte:

 Eleverne får en forståelse af, at noget affald kan genbruges direkte.

 Eleverne får en forståelse af, at materialer og indpakninger kan have 

bestemte fordele og begrænsninger.

 

Sådan folder du din egen genbrugsboks

1. Skyl mælkekartonen.

5. Klip siderne op langs stregen. 
Pas på ikke at klippe bagsiden.

2. Tegn en streg hele vejen 
rundt om kartonen i den 
højde, som du ønsker.

6. Fold kartonen ned på fronten 
og tegn en streg.

3. Åbn toppen af kartonen.

7. Klip den øverste del af 
siderne fra.

4. Klip fronten af kartonen 
nede ved stregen.

8. Klip flapperne til og fold...

BYG DIN EGEN 
”AFFALDSFRI” MADKASSE

Fold din egen genbrugsboks
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Byg en mælkekartonkasse

Introducer eleverne for mælkekartonkassen. Fortæl dem, at den 

er lavet af en mælkekarton, og at den er lavet af materialer, som 

ellers ville være blevet smidt ud. På den måde kan man spare noget 

affald.

Snak med eleverne om, hvilke madvarer kassen kan bruges til at 

transportere, og hvad den ikke kan bruges til

 

Byg en ”affaldsfri” madpakke

Når eleverne har klippet og foldet deres egen mælkekartonkasse 

kan de selv prøve kræfter med at bygge mere kreative opbeva-

ringskasser til deres ”affaldsfri” madpakke. Tag evt. udgangspunkt i 

elevernes liste over madvarer, som ikke kan pakkes ind i mælkekar-

tonkassen og bed dem om at bygge en indpakning som kan passe 

til de madvarer.

Overvej, hvad der skal anvendes til at kombinere de enkelte dele af 

opbevaringskasserne (lim, snor, søm, skruer m.v.), så materialerne 

kan skilles ad igen og genbruges, når eleverne er færdige med at 

bruge opbevaringskassen.

 

Opsamling

Som opsamling skal eleverne præsentere deres ”affaldsfri” mad- 

pakke for de andre elever. I fællesskab spørges der ind til tankerne 

bag den enkelte elevs ”affaldsfri” madpakke. Her kan du evt. komme 

ind på:

 Hvilken slags mad kan man have med i den ”affaldsfri” madpakke? 

Og hvilken kan man ikke?

 Kan den genbruges?

 Hvilken type affald kan den erstatte?
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  AKTIVITET 6) 
AFFALD OG SORTERING I SKOLEN 
OG DERHJEMME
 
Materialer:

 Eleverne udfyldte opgaveark: Din affaldssortering

 

Udbytte:

 Eleverne får overblik over forskellige muligheder for sortering.

 

Ud fra elevernes observationer i hjemmet og på skolen skal de nu 

sammenligne det affald der blev smidt ud og den sortering der 

skete i skolen og derhjemme.

Gennemgå i fællesskab følgende refleksionspørgsmål med eleverne 

og notér evt. i et skema på tavlen:

 Hvilken slags affald bliver smidt ud, både hjemme og på skolen?

 Er der nogen slags affald, der kun findes hjemme eller kun 

på skolen?

 Hvilke sorteringsmuligheder er der hjemme og på skolen?

 Hvilke sorteringsmuligheder er ens og hvilke er forskellige?

 Er der noget affald der bliver smidt ud som restaffald, men som 

faktisk kunne have været genanvendt?

 

OPSAMLINGSAKTIVITETER

DIN AFFALDSSORTERING – 
FRA AFFALD TIL SKRALDESPAND I SKOLEN

Hvilken slags madpakkeaffald smider du ud på skolen?

Sæt streger imellem affaldet fra madpakken 
og de sorteringsspande som I har på skolen.

Skriv eller tegn det affald som blev smidt ud 
fra madpakken

Skriv eller tegn de forskellige sorteringer 
af affald på skraldespandene

DIN AFFALDSSORTERING – 
FRA AFFALD TIL SKRALDESPAND DERHJEMME

Hvilken slags madpakkeaffald smider du ud derhjemme?

Sæt streger imellem affaldet fra madpakken og 
vde sorteringsspande du har derhjemme.

Skriv eller tegn de forskellige sorteringer 
af affald på skraldespandene

Skriv eller tegn det affald som bliver smidt ud 
under madpakkesmøringen
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Eksempel på tavleopsamling:

Affald

Plastik Plastik Restaffald

Restaffald

Pose omkring  
gulerødderne

Beholder til 
tunsalat

Madpapir Nej Restaffald RestaffaldJa

Stanniol (uden 
madrester)

Pose til transport 
af madpakken

Restaffald MetalAluminium Leverpostejs- 
bakke

Affald hjemme Affald i skolenMulig sortering 
hjemme

Mulig sortering 
i skolen
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   AKTIVITET 7) 
HVORDAN FÅR MAN EN 
”AFFALDSFRI” MADPAKKE?
 
Materialer:

 A3 ark til inspiration og gode ideer

 

Udbytte:

 Eleverne får overblik over de forskellige muligheder for at komme 

tættere på en ”affaldsfri” madpakke – med inspiration fra deres 

egne klassekammeraters madpakker.

 Klassen producerer et hefte med inspiration og gode råd til fami- 

lierne, så elevernes observationer og refleksioner fastholdes.

1. Lad eleverne 2 og 2 finde på måder, hvorpå deres madpakker kan 

blive ”affaldsfri”.

2. Lav en fælles opsamling i klassen og skriv gerne ideerne på tavlen.

3. Lad eleverne hver i sær tegne en eller flere af de gode ideer og 

klippe tegningerne ud

4. Gruppér sammen tegningerne i dem, der handler om indpakning, 

transport/madkasser, maden og ideer til affaldssortering. Lim 

tegningerne fast på hver deres A3 papir.

Scan papirerne og send dem til forældrene som en pdf eller print 

dem som et hefte eleverne kan få med hjem.

IDEER TIL INDPAKNING

IDEER TIL MADKASSER 
(transport af maden)

IDEER TIL MADEN

IDEER TIL AFFALDSSORTERING
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  AKTIVITET 8) 
FAMILIEHISTORIER
 
Forberedelse:

 Print eventuelt: Familiehistorier til eleverne – se opgavearkene

 

Materialer:

 Familiehistorier

 

Udbytte:

 Eleverne forholder sig til deres egen families måde at håndtere 

affald.

 Eleverne sammenligner deres egen måde at håndtere affald med 

andre familiers

 Eleverne får viden om, at affaldssortering kan være forskellig 

i forskellige hjem.

 Eleverne får viden om, at der kan være mange grunde til, at man 

håndterer affald som man gør.

 I materialet findes fire familiecases, som beskriver forskellige fami-

liers håndtering af affald og forhold til affaldssortering. Historierne 

tager udgangspunkt i interviews med rigtige familier om deres 

VALGFRIE AKTIVITETER

VELKOMMEN TIL 
SKRALDERUP KOMMUNE

I Skralderup kommune er der en masse byer, og i dem 
bor en masse mennesker. Det giver også en masse af-
fald. Her er fire historier om fire familier, der alle handler 
om, hvad de gør med deres affald.

I kommunen ligger der en stor genbrugsplads ved vejen 
mellem Lille Skralderup og Store Skralderup.

Historierne om Skralderup kommunes beboere er 
ment som inspiration til at tale om forskellige affalds-
praksisser og syn på sortering og genbrug med 
børnene. Der er ikke én måde, der er den rigtige, og 
historierne prøver at vise en forskellighed i tilgangen 
til hverdagens skrald.

Historierne er skrevet på baggrund af forskning fra 
Professionshøjskolen UCC.
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affaldshåndtering. Ved at læse dem højt i klassen og stille opføl-

gende spørgsmål kan eleverne forholde sig til forskelle og ligheder 

imellem familierne og elevernes egen affaldspraksis. På den måde 

kan de få et billede af, at der kan være forskel i affaldshåndteringen 

i forskellige hjem, og af forskellige grunde.

Efter historierne er læst, kan der i fællesskab svares på en række 

opfølgende refleksionsspørgsmål om familierne:

1. Hvor er vi? Og hos hvem?

2. Hvad gør familien med deres affald?

3. Hvad synes familiens børn og voksne om affald, sortering 

og genbrug?

4. Har børnene lært om affald eller arbejdet med genbrug i børne- 

haven eller skolen?

Efter spørgsmålene er gennemgået for historierne skal eleverne nu 

svare på de samme spørgsmål for deres eget hjem/egen familie. 

Alternativt kan man også spørge ind til, om eleverne kender til nog-

le af de samme udfordringer som familierne fra historierne. 

Man kunne f.eks. tage udgangspunkt i spørgsmålet:

5. Hvor er der forskel på, hvad familierne gør med deres affald?

6. Hvor er der forskel på, hvad familierne gør med deres affald, 

og hvordan I gør derhjemme?
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  AKTIVITET 9) 
KORTLÆG MADPAKKEN/ 
FROKOSTEN
 
Forberedelse:

 Print opgavearket: Kortlæg madpakken/frokosten ud – ét til hver 

elev i klassen.

 Planlæg aktiviteten, så den kan afholdes inden frokost, så eleverne 

kan tage deres madpakke frem og undersøge den. Hvis det ikke kan 

lade sig gøre kan de tage udgangspunkt i en ti-mad eller en snack

 

Materialer:

 Opgavearket: Kortlæg madpakken/frokosten

 Madpakker (evt. brugt indpakning fra skolemad, hvis eleverne får 

mad fra skolen)

 Blyanter

 

Udbytte:

 Eleverne får overblik over hvilke materialer der findes i deres egne 

madpakker/skolemad.

I denne aktivitet skal eleverne registrere, hvad de har med i deres 

madpakke – både hvilke madder/salat etc. og hvilken indpakning 

der er brugt. Eleverne tegner eller skriver deres materialer ned i 

skemaet, og registrerer, hvad der bliver smidt ud.

De elever, der får skolemad kan enten registrere deres ti-frikvar-

termad eller du kan lade dem kigge på den skolemadsemballage, 

du har med, og fortælle dem hvilke retter, der er på menuen. Hvis 

eleverne allerede har spist madpakken/skolemaden, må du sørge 

for, at de gemmer deres affald fra frokosten, så I alligevel kan kigge 

på det.

KORTLÆG MADPAKKEN/FROKOSTEN

Det jeg spiser Det jeg tager med hjem og bruger igen

Det jeg smider ud i skolen og derhjemme
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Saml op på kortlægningen, ved at lade eleverne stille sig forskel-

lige steder i klassen, alt efter hvilke materialer de ville have smidt 

ud fra deres frokost. Bed alle elever med sølvpapir stille sig ét sted 

i klassen. Bed derefter alle elever med madaffald stille sig et andet 

sted i klassen. Hvis der er overlap mellem elever med sølvpapir og 

madaffald, så flytter de elever, som allerede står et sted, sig til den 

nye kategori. Gennemgå f.eks. følgende kategorier: plastikposer, 

madpapir, plastik med metalbelægning (f.eks. emballage fra frugt- 

stænger og müslibar).

Spørg til sidst eleverne, om der er noget affald, som ikke er nævnt. 

Hvis der er enkelte elever, som slet ikke har rejst sig, kan man 

spørge særligt ind til deres madpakke, og hvorfor der ikke har været 

noget skrald med i den.
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  AKTIVITET 10) 
HVAD SKER DER MED AFFALDET, 
HVIS DET SORTERES?
 
Materialer:

 Kasser til madpakkeaffald

 Evt. affaldspiktogrammer til at mærke kasserne

 

Forberedelse:

 Tegn piktogrammer på kasserne eller print dem ud fra nettet 

og lim dem på.

 Sørg for kun at vælge de relevante piktogrammer.

 

Dansk Affaldsforening og KL (Kommunernes Landsforening) har 

udarbejdet et forslag til frivillig fælles mærkning af affaldsbeholdere. 

Piktogrammerne kan hentes her: http://www.danskaffaldsforening.

dk/piktogrammer

 

Bemærk at der findes andre fælles mærkningsordninger. Blandt 

andet bruger en del af kommunerne i Hovedstadsområdet Vestfor-

brændings piktogrammer: http://www.vestfor.dk/Affald-og-Gen-

brug/Piktogrammer

Endelig har flere kommuner faktisk fået tegnet særlige plakater til 

brug på skoler og institutioner. Bruger du nogle af disse, skal du 

huske at tjekke, at de er i overensstemmelse med de lokale sor- 

teringsregler. Se f.eks. disse plakater fra Vestforbrænding: 

http://www.vestfor.dk/-/media/Viden-og-laering/Skolehaandbog/

Plakater-for-affaldstyperne.pdf

Udbytte:

 Eleverne får en forståelse af, at hvert enkelt materiale kan 

genanvendes.

 Eleverne får en forståelse for, at sortering af affaldet gør, at pro- 

dukterne kan få et nyt liv.

 Eleverne får en forståelse for, at affald kan være en ressource.

Under madpakkespisning smider eleverne affaldet i de medbragte 

kasser. Det kunne være kasser til de affaldsfraktioner I har i kom-

munen eller mere specifikke fraktioner, som: sølvpapir, madaffald, 

madpapir, plastikfilm, andet blød plastik, hård plastik og andet.

Fortæl, evt. undervejs, at:

 Sølvpapir der ikke er smurt ind i madrester, skal sorteres sammen 

med andet metal, hvorefter aluminium sorteres fra og smeltes om 

og bliver til nye dåser, cykler, stegepander eller lignende.

 Madaffald kan blive til kompost eller til biogas og gødning til 

http://www.danskaffaldsforening.dk/piktogrammer
http://www.vestfor.dk/Affald-og-Genbrug/Piktogrammer
http://www.vestfor.dk/-/media/Viden-og-laering/Skolehaandbog/Plakater-for-affaldstyperne.pdf
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markerne. Biogas kan bruges til at lave elektricitet og fjernvarme 

eller f.eks. som brændstof i busser og lastbiler.

 Plastik kan som hovedregel genanvendes. Derfor skal det meste 

plastik sorteres fra til genanvendelse, hvis det er tømt for madrester 

og ikke indeholder farlige kemikalier. Nogle steder skal man aflevere 

hård og blød plastik hver for sig. Når plastik genanvendes bliver det 

smeltet om til nye produkter. Produkterne kan være fleecetrøjer, 

nye plastikposer, sportstasker eller trafikkegler alt efter hvilke slags 

plastik, der er tale om.

 Andet: Det affald der ikke er farligt, men som vi alligevel ikke kan 

sortere fra til genanvendelse bliver brændt på et affaldsforbræn-

dingsanlæg. Her bruger man varmen til at lave den fjernvarme og 

elektricitet, som kommer ud af radiatoren og stikkontakten. 

De genanvendte materiale kan bruges igen og igen – det kan de 

ikke, hvis det brændes af. Og det er ikke alt affaldet, som ender i 

forbrændingen, som kan brænde og som man kan få energi fra. 

Sølvpapir kommer der f.eks. ikke energi ud af at brænde, ved de 

temperaturer man har på et affaldsforbrændingsanlæg.
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   AKTIVITET 11) 
AFFALDETS KREDSLØB
 
Materialer:

 Arbejdsark: Kredsløb for bioaffald

 Sakse

 Lim

 Forberedelse:

 Print ark ud til hver gruppe.

 Udbytte:

 Eleverne får viden om materialekredsløb for affald. Eleverne 

lærer, at genanvendt affald bevæger sig i kredsløb og at restaffald 

ikke gør.

 Eleverne bliver opmærksomme på at materialer stammer fra for-

skellige kilder og forurener i mere eller mindre grad. De bliver også 

opmærksomme på, at materialerne kan blive til noget forskelligt alt 

efter, hvordan man behandler dem.

Med udgangspunkt i elevernes eget affald i klassen taler man om 

affaldets kredsløb for bioaffald. Eleverne får et stykke papir med pile 

i et kredsløb og nogle billeder af elementer i bioaffaldskredsløbet.

Tag udgangspunkt i noget af elevernes bioaffald – gerne et stykke 

frugt eller andet plantemateriale – f.eks. et æbleskrog. Snak med 

eleverne om, at æbleskroget bliver til kompost hvis det sorteres til 

bioaffald. Komposten kan bruges til at dyrke nye æbletræer i og 

lave nye æbler. Det kalder man for et kredsløb, hvor æblets næring 

bevæger sig rundt i kredsløbet igen og igen.

KREDSLØB FOR BIOAFFALD

Dyrkning og høst

Genbrug

Spiseklart æble

Brug

Forbrænding
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Snak nu med eleverne om, hvad der ville ske med æblet, hvis det 

blev brændt. Æblet ville ikke bevæge sig i et kredsløb; det ville blive 

brændt af og ende som energi og aske.

Eleverne klipper nu de forskellige illustrationer ud fra illustrations- 

arket og klistrer det ind i kredsløbsarket.

Opsamling

Her snakkes der kort om, hvad et kredsløb er, og hvorfor det er 

godt at materialerne bevæger sig i et kredsløb. Kom evt. ind på, 

at det er godt, at materialerne bruges igen og igen.



FRA AFFALD TIL RESSOURCER



HVAD BETYDER MEST?

Skriv/tegn de vigtigste argumenter for en ”affaldsfri” 
madpakke på stigens trin - fra mindre vigtigt til vigtigt.

Vigtigt

Mindre 
vigtigt



DIN AFFALDSSORTERING – 
FRA AFFALD TIL SKRALDESPAND I SKOLEN

Hvilken slags madpakkeaffald smider du ud på skolen?

Sæt streger imellem affaldet fra madpakken 
og de sorteringsspande som I har på skolen.

Skriv eller tegn det affald som blev smidt ud 
fra madpakken

Skriv eller tegn de forskellige sorteringer 
af affald på skraldespandene



DIN AFFALDSSORTERING – 
FRA AFFALD TIL SKRALDESPAND DERHJEMME

Hvilken slags madpakkeaffald smider du ud derhjemme?

Sæt streger imellem affaldet fra madpakken og 
vde sorteringsspande du har derhjemme.

Skriv eller tegn de forskellige sorteringer 
af affald på skraldespandene

Skriv eller tegn det affald som bliver smidt ud 
under madpakkesmøringen



SMØR DIN EGEN MADPAKKE I

Du skal være med til at smøre din egen madpakke. Hvis du 
plejer at få skolemad med kan altså ikke få det imorgen.

Du skal smøre madpakken sammen med den, som plejer 
at smøre din madpakke. Efter I har smurt madpakke skal du 
løse nogle opgaver. Du skal også stille nogle spørgsmål til 
den person, som du har smurt madpakken sammen med.

Opgaverne og spørgsmålene finder du på de næste sider.

God fornøjelse!

Imens du smører madpakken skal du holde øje med 
nogle forskellige ting:

1. Hvem er med til at smøre madpakken?

2. Hvornår smører I madpakken (f.eks. morgen eller weekend)?

3. Har I travlt eller har I god tid til at gøre det?



BYG DIN EGEN 
”AFFALDSFRI” MADKASSE

Fold din egen genbrugsboks



Sådan folder du din egen genbrugsboks

1. Skyl mælkekartonen. 2. Tegn en streg hele vejen 
rundt om kartonen i den 
højde, som du ønsker.

3. Åbn toppen af kartonen. 4. Klip fronten af kartonen 
nede ved stregen.

5. Klip siderne op langs stregen. 
Pas på ikke at klippe bagsiden.

6. Fold kartonen ned på fronten 
og tegn en streg.

7. Klip den øverste del af 
siderne fra.

8. Klip flapperne til og fold...



IDEER TIL INDPAKNING



IDEER TIL MADEN



IDEER TIL MADKASSER 
(transport af maden)



IDEER TIL AFFALDSSORTERING



FAMILIEHISTORIER
– Se selvstændigt dokument!

VELKOMMEN TIL 
SKRALDERUP KOMMUNE

I Skralderup kommune er der en masse byer, og i dem 
bor en masse mennesker. Det giver også en masse af-
fald. Her er fire historier om fire familier, der alle handler 
om, hvad de gør med deres affald.

I kommunen ligger der en stor genbrugsplads ved vejen 
mellem Lille Skralderup og Store Skralderup.

Historierne om Skralderup kommunes beboere er 
ment som inspiration til at tale om forskellige affalds-
praksisser og syn på sortering og genbrug med 
børnene. Der er ikke én måde, der er den rigtige, og 
historierne prøver at vise en forskellighed i tilgangen 
til hverdagens skrald.

Historierne er skrevet på baggrund af forskning fra 
Professionshøjskolen UCC.



KORTLÆG MADPAKKEN/FROKOSTEN

Det jeg spiser Det jeg tager med hjem og bruger igen

Det jeg smider ud i skolen og derhjemme



KREDSLØB FOR BIOAFFALD

Dyrkning og høst

Genbrug

Spiseklart æble

Brug

Forbrænding
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