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Emne: ”Fra YT til NYT - Affald er nye ressourcer”  
 

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, genanvende, genbruge m.fl.  
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Aktivitetsbeskrivelser:  

Grundlæggende aktiviteter i fht. emnet 

 

Hvad er der i affaldsposen? - Sorter affald  
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

 Klide: Grønne Spirer.dk  

 

Grej til aktiviteten:  
Piktogrammer af affald (se kassen), 3 affaldsposer 
med  
1 med ganske almindeligt husholdningsaffald: Plastik-
emballage, papir, frugtskræller, brødrester, 
syltetøjsglas m.m.  
1 med restaffald. Det som ikke kan sorteres og 
genanvendes.  
1 med farligt affald f.eks. batterier, el-pærer, småt 
elektronik, en flaske med kemikalie.  
 
 

Aktivitetsbeskrivelse: 
 1. Posen med det almindelige husholdningsaffald tømmes ud på jorden/gulvet og I 

snakker om indholdet. Så begynder sorteringen. 
 
Først får børnene lov til at tage det de kan genbruge – få idéer ved at læse aktivitetsforslag til 
delemne 1. 

 
Så fjernes madaffald - det grønne bio-affald. Har I dyr i institutionen, kan I 
overvej at give grøntrester til kaninerne, brødkrummer til hønsene etc. Som et 
alternativ til den grønne bioaffald, kan I lave komposteringen. Se under 
uddybende aktiviteter.  
I skal bruge en balje med jord og regnorme. Tal med børnene om, hvad I tror, 

ormene vil spise. Hør deres gæt, skriv dem et sted. Undersøg efter nogle dage, hvad ormene har 
spist. Dæk komposten til og husk at vande den lidt – ikke meget – af og til. 
 

Derefter sorteres papiraffaldet fra.  
Hvis I ikke vil nøjes med at genanvende det i kommunens system, så kan I lave 
genbrugspapir: Riv aviser, æggebakker, postkort og servietter i småstykker og 
læg dem i en balje med vand. Lad det ligge i blød natten over, før I blender det. 
Opslem med vand til den grødagtige masse er tynd nok til at børnene kan 
klappe flade »papirark« af den. Læg papirarkene til tørre mellem to 

viskestykker. I kan presse med et varmt strygejern (ikke stryge) og lægge noget tungt over for at 
presse papiret yderligere. 
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Sådan fortsættes med at sortere 
med de forskellige affaldstyper. 
Obs. på at mad- og drikkekartoner 
skal i plastik (selvom de er 
sammensat affald med pap/plast):  
 

Sorteringsvejledning findes på: https://sonfor.dk/bibliotek/  og med appen: 
https://sonfor.dk/sorteringsguide/  
 
 2. pose med restaffald tømmes ud og man taler om genstande, som ikke 

kan genanvendes. Prøv så vidt muligt at give forklaringer, som er i 
børnehøjde. Man kan også springe denne del over.  
 

 3. pose med farligt affald vises. Den voksne håndterer det og viser, hvor at affaldet i 
institutionens miljøkasse.  

 
Herefter skal det sorterede affald ud i institutionens slutbeholdere. Børnene skal naturligvis selv 
være med til at aflevere i de rette beholdere.  

 

Læs om Ingrid og August  
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten:  
Læsebog, plakat mm. fra kassens introdel.  

Aktivitetsbeskrivelse: 
Brug den vedlagte plakat og andre plakater fra kassen sammen 
med læsebogen til at tale om relevante emner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://sonfor.dk/bibliotek/
https://sonfor.dk/sorteringsguide/
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Sorter affald – træning af pictogrammer/sortering  
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 
 

Grej til aktiviteten:  
Piktogrammer af affald, grønne skraldespande, laminerede foto med affald, 
evt. bee-bot udstyr: Robotten, køremåtte, laminerede piktogrammer, lærer-
tyggegummi.  
 

Aktivitetsbeskrivelse: 
 1. Tal med børnene om piktogrammerne -  hvad de betyder. Brug de 

grønne skraldespande og andre beholdere. Lav en sorteringsplads og 
brug de laminerede fotografier til at øve sortering med børnene.  

 2. Lær Bee-Bot at sortere affald. Sæt de laminerede piktogrammer i køremåtten. Vend 
måtten, så lommerne vender nedad.  
Sæt Bee-Bot på ”start-feltet”.   
Tag et af fotografierne. Hvor skal 
Bee-Bot køre hen med det? 
Sæt det fast på ryggen af robotten 
med lidt lærer-tyggegummi.  
Flyt nu robotten med hænderne og 
tæl vejen derhen. Gør det et par 
gange.  
Prøv nu at programmere med 
piletasterne. Lykkes det ikke, så pyt prøv igen.  
Lykkes det; så vil Bee-Bot gerne prøve igen.  
Når I har styr på programmeringen, kan Bee-Bot jo måske også køre tilbage til start?  

 

 

Deltag i Affaldsindsamlingen 
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten:  

Aktivitetsbeskrivelse: 
Skoler og dagtilbud samler affald i deres lokalområde 
hvert år. Det sker hvert år i april. I 2021 er det fra den 
12.-16. april.  
Se materialer, læs mere og tilmeld på:  
https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/ 
 Benyt også Bilkas tilbud – kontakt Bilka Sønderborg på: 7312 6607 og hør nærmere.  

https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/
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Natur og ikke-natur 
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten:  
Forskellige slags affald, som ikke hører hjemme i den udvalgte natur.  

Aktivitetsbeskrivelser: 
En sjov, lille øvelse, I kan lave med børnene. Udvælg et naturområde og en sti børnene kan 
følge. Læg på forhånd nogle materialer ud langs stien. Forskellige ting der ikke hører til. Både 
»natur« og »ikke-natur«. Det kan være gamle potteplanter, plasticposer, æbleskrog, grene fra 
andre områder, en pølsemand, batterier etc.  
Lad børnene finde de ting, der ikke hører hjemme i naturen. Tal med børnene om, hvad der mon 
sker, hvis tingene bliver liggende: Hvad sker der med ispinde, plastic, potteplanter og 
gulerodsskræller, når de flyder i naturen? Hvorfor er det vigtigt at tage med hjem og lægge i 
skraldespanden? Det ser jo grimt ud og dyrene kan måske komme til skade, hvis de træder i et 
glasskår eller spiser en brugt plasticpose.  

 

Aktivitetsbeskrivelser:  

Uddybende aktiviteter i fht. emnet 

Hyggeopgaver om affaldssortering  
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten:  
Kopiark i kassen.   

Aktivitetsbeskrivelse: 
Lav de små opgaver med børnene    

      
Kilde: Lær Skraldespansk, Rødovre Kommune  

 

Arbejd med kompostering – det er naturens genanvendelse 

Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

At arbejde med affald og naturens nedbrydningsprocesser er spændende. Det er en 
introduktion til naturens kredsløb og de sammenhænge, der forbinder menneskers aktiviteter 
med naturens processer. 



2imprezs dagtilbud  

 

Nedbrydningsforsøg 
Grej:  

Aktivitetsbeskrivelse: 
I et område på institutionens 
grund, kan I lave et simpelt 
nedbrydningsforsøg. 
Forskellige materialer graves 
ned et uforstyrret sted, hvor 
jorden ikke er for hård, tør 
eller sandet, gerne i et bed. 
Jo varmere i vejret, jo 
hurtigere foregår 
processerne. Vælg noget 
affald børnene kender: 
Æbleskrog, rugbrød, 
tyggegummi, ispinde, 
køkkenruller, 
mælkekartoner, 
plasticbægre, 
sodavandsflasker og 
ølkapsler. Tal med børnene 
om, hvad de tror der sker 
med tingene ude i jorden. 
Husk at markér præcist, 
hvor I har gravet hvad ned. 
Alternativt kan I lave 
forsøget inden døre i et 
terrarium med jord og regnorme tilsat. I kan undersøge resultatet efter hhv. 1 dag, 3 dage og 
herefter hver uge. Vær forsigtige med, hvad børnene rører ved, og at de vasker hænder 
efterfølgende. Tal med børnene om, hvad der sker med tingene. Hvorfor ændrer de sig? Kan I se 
hvem der har spist af materialet? Hvorfor er det uheldigt, når man smider glas eller tyggegummi 
i naturen?  
 

Naturens nedbrydere på besøg  
Grej:  

Aktivitetsbeskrivelse: 
Giv børnene førstehåndserfaringer med smådyr.  
Medbring skovle og bakker/terrarium på en tur i skoven, 
haven eller hvor som helst, det er muligt at grave, lede under 
sten eller rode i halvformuldede bladbunker. Orme, 
bænkebidere, skolopendre og myrer er taknemmelige husdyr. 
Indret terrariet med jord, sten og plantedele, og husk at holde 
det fugtigt og fodre dyrene med f.eks. grøntrester. I skal ikke beholde dyrene længere, end der 
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er interesse for dem. Det vil sige så længe, de voksne sørger for, at børnene fodrer, vander og 
følger med i de små dyrs arbejde. I kan se deres gange og lægge mærke til, hvordan ormene 
trækker planterester med sig ned i jorden. 
Hvor bor tusindbenet og bænkebiderne? 
 

Naturens skraldemænd 
Den gruppe af smådyr, som lever af døde planterester, kalder vi nedbrydere. De er første led i 
den vigtige proces, hvor naturens affald bliver lavet om til nyt næringsstof for planterne. Orme, 
mider, tusindben m.fl. spiser og findeler materialet, som herefter overtages af svampe og 
bakterier, der forestår den sidste del af nedbrydningen. 
Vidste du, at under en sko str. 38 solidt plantet i en græsplæne eller i skovbunden, findes der ca: 
5-10 orme, 1000 mider og en håndfuld tusindben. Regner man det hele med, ja så træder man 
på over 100.000 små bitte dyr, når man sætter sin fod i skovbunden. 

 

Jeres egen kompost 
Grej:  

Aktivitetsbeskrivelse: 
En kompost er en spændende 
måde at følge et af de vigtigste 
naturfænomener: Nedbrydning 
af planterester til nyt muld og 
næringsstoffer. I komposten er 
det regnorme/bænkebidere og 
andre smådyr, der står for den 
første bearbejdning af affaldet. 
Herefter overtager svampe og 
bakterier den endelige nedbrydning. I institutionen er der dagligt 
masser af grønt affald til kompostering fra madpakker, 
frugtordninger og almindelig vedligeholdelse af udearealerne.  
 
Komposten er levende 
Den skal passes og må ikke være for våd eller tør og ikke stå i solen, hvor den bliver for varm. 
Vådt husholdningsaffald som f.eks. skræller skal veksle med haveaffald og potteplanter. Måske 
skal I en gang imellem vende lidt rundt i komposten for at sikre, at der kommer luft til, så 
indholdet ikke rådner. 
  
Tag kompostdyrene indenfor 
En god ormekompost er et slaraffenland af spændende dyreliv. Sørg for en gang imellem at 
fylde et terrarium med kompost og lad børnene rode og undersøge. Lav en midlertidig kompost 
i et terrarium inden døre og lad børnene lære vores vigtigste nedbrydere at kende: regnorme, 
bænkebidere og mider. Følg ormenes gøren og laden. Prøv at lægge nogle blade på 
jordoverfladen og se hvordan ormene trækker dem ned i jorden. 
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Se på plakater, film og spil  
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten:  
Kopiark i kassen. I-pad eller pc.   

Aktivitetsbeskrivelse: 
 Se plakater fra bl.a. Sønderborg Forsyning m.fl.  

 Spil dåserydderen fra Dansk Retur Systems 
https://daaserydderen.dk/ 

 Se film om retursystemet 
https://daaserydderen.dk/toms-movie/ 

 Se film på Affald.dk  
https://www.affald.dk/da/0-2.html 
 

 

Lav en flip flapper om Verdensmål nr. 12 med affaldstyper  
Kategori:   
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten:  
Kopiark i kassen.  

Aktivitetsbeskrivelse: 
Test med en kollega og lær de ældste børn 
denne leg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://daaserydderen.dk/
https://daaserydderen.dk/toms-movie/
https://www.affald.dk/da/0-2.html
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 
Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger

