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Emne: ”Genbrug, før du smider væk” 
 

Oplev affald – tal om jeres hverdagserfaringer 

Aktiviteterne set med science briller 

Affald er en del af hverdagen for børnene. De har erfaringer og ud fra disse kan vi tale noget af 

nedenstående:  

 At der er ufarligt og farligt affald, som skal behandles rigtigt.  

 At affald kan ligge længe i naturen før det forsvinder. Se plakat i det vedlagte 

materiale.  

 Det kan være farligt for 

dyr, når der ligger poser, 

snor, glasskår, 

metaldåser m.fl.  

 At affald er lavet af mange forskellige materialer og derfor lærer vi at sortere for at kunne 

genanvende materialerne.  

 At vi skal prøve at forlænge tings brugstid (”levetid”) ved at genbruge.  

 Væk findes ikke. Samfundets opfattelse af affald har ændret sig. En bæredygtig forståelse 

og en cirkulær tankegang har afløst den gamle lineære produktionstankegang. 

Naturressourcerne, der ikke er 

uendelige vil slippe op. Derfor skal 

tingenes brugstid forlænges. Ting skal 

genbruges (recycles) og affald skal 

genanvendes (upcycles).  

 Vi genbruger ting og genanvender 

affald som aldrig før. På den måde 

reducerer vi den mængde affald som 

går til forbrænding eller deponi.  

 Forbrænding er ikke ringe, fordi det 

giver fjernvarme og el; men 

energiregnskabet er bedre, når 

plastik, pap og papir ikke brændes 

men genanvendes. Læs mere om 

affalds-hierakiet i den vedlagte litteratur.  

Når børnene arbejder med affald og affaldshåndtering ud fra hverdagserfaringer og knytter ord til 

erfaringerne får de deres første grundlæggende forståelse af emnet. Det er godt at arbejde med 

mange før faglige ord som: Mærke, se, blødt, hårdt, glat, ru og bruge nogle faglige ord som: 

Affaldstyper, glas, metal, plastik, sortere, genbruge m.fl.  
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Aktivitetsbeskrivelser: Eksempler på genbrug, som man kan lave med børn 

Grej til aktiviteten: Se de enkelte aktiviteter.  

Kategori:  Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Lav noget sjovt eller pænt af affald 

Genbrug af plastbeholdere  
Byg både 

 Læs bogen om Ariel og Aurora om 
sejlbåden.  

 Lav både af plastbeholdere og andet 
affald.  

 Byg en solcelledrevet båd af 

samlesættet i kassen.  
 
 
Kilde: Michael Stender  

Byg lamper  
Se film: https://www.youtube.com/watch?v=GJQJAlPDzr4 
Se model fra Børnehaven Science, Grundtvigs Allé) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kilde: Plastic Change.dk og 
Michael Stender 

 

Genbrug af plastlåg 

Byg sjove dyr og spil  
 Edderkop   

 Memoryspil 

 Taltræningsspil med terning (find 
det antal, som terningen viser).  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GJQJAlPDzr4
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Kilde:  
https://time2learn.dk/maelkelag-er-guld/ og https://bubbleminds.dk/produkt/naesthyppigste-ord-10-drejehjul/  

 

Genbrug af glas 

Lav opbevaringsglas 
  Kilde: https://guide.dba.dk/diy/gor-det-selv-kreative-lag-til-glaskrukkerne  

  

 

Genbrug af tøj  
Lav nyttige ting af brugt tøj 

 Madpakkepose 

 Indkøbsnet 

 Opbevaring 

 Lav et sokkedyr (kilde: http://skraldiade.dk/leg-med-affald/renos-sokkedyr/) 
  

https://time2learn.dk/maelkelag-er-guld/
https://bubbleminds.dk/produkt/naesthyppigste-ord-10-drejehjul/
https://guide.dba.dk/diy/gor-det-selv-kreative-lag-til-glaskrukkerne
http://skraldiade.dk/leg-med-affald/renos-sokkedyr/
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Genbrug af metal 
Lav legetøj – pynt af dåser  
  Kilde: https://www.kreativmedungerne.dk/ide/lav-insekter-af-skrald  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lav insekthoteller af dåser  
Kilde: https://groennespirer.dk/naturaktiviteter/insekthotel-konservesdaaser 

Saml forskellige dåser sammen og rengør dem. Sæt dåserne fast på en træplade med åbningen 
udad. Fyld dåserne med forskellige naturmaterialer, eks. småpinde, tørt græs, lyng, 
bambuspinde, hår fra hund/kat, kogler osv. hæng insekthotellet op, helst på et skyggefuldt sted. 

https://www.kreativmedungerne.dk/ide/lav-insekter-af-skrald
https://groennespirer.dk/naturaktiviteter/insekthotel-konservesdaaser
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Ideer fra litteraturlisten 

”Professor Skrald og skrot robotterne” s. 12 – 13 og 34 – 35.  
Kilde: COOP 
skolekontakten. 

  
 
 

 Lav skrotrobotter 

 Lav billedrammer  

 Lav karseholder  

 Lav vaser   

 Lav opbevaring  
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Verdensmål.nu - Side 16     - Lav en genbrugsbold  

Kilde: ”Verdensmål.nu” 
 

    

 

Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 41 – 43  

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf 

   

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf
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