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Aktivitetsdel 4 - Genbrug i Byttebiksen/-Bixen 

 

Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Kilde: Pixabay.com 

Idéen med Byttebiksen er at lægge op til at etablere en 

ordning og et fysisk sted i børnehaven, hvor de voksne 

giver børnene lov til at bytte deres ting.  

På grund af Co-Vid 19 kan det synes umuligt og unødvendigt; 

men måske er det jo netop i sådan en situation, at man skal 

overveje og vise, at det kan man godt. Jævnfør Videnskab.dk har 

man i en større undersøgelse bevist, at virus max kan overleve 

72 timer på forskellige overflader. Kilde: 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/saa-laenge-overlever-

coronavirus-i-luften-og-paa-plast-metal-og-pap  

Så ved at gemme byttetingene væk i 3 døgn, inden de kommer i 

byttebiksen sikrer man sig mod smittemuligheden.  

Byttebiksen kan være et skab, en reol – et sted lidt højt oppe; så børnene kan se men ikke nå selv. 

  

Her kan børnene bytte ting, som giver mening for dem f.eks.: tøjdyr, legetøj, pynt m.fl.  

Når man tager den i brug, kunne pædagogen gå foran med det pynt/legetøj som ligger i kassen 

eller selv byde ind med noget. Så samlingsaktiviteten ender ved byttebiksen og børnene ser 

bytningen ske.  

Byttetræ, Diakonissestiftelsen – http://kortlink.dk/28ys2  

https://videnskab.dk/krop-sundhed/saa-laenge-overlever-coronavirus-i-luften-og-paa-plast-metal-og-pap
https://videnskab.dk/krop-sundhed/saa-laenge-overlever-coronavirus-i-luften-og-paa-plast-metal-og-pap
http://kortlink.dk/28ys2
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Se Bytte-biksen børnetv på DR.tv med Rosa, Lotte 

og Anna: 

https://www.dr.dk/drtv/episode/byttebiksen_-

1000_byt_kagen_167433  

 

 

Bytte-Bixen set med science briller 

Science indholdet i at bytte handler selvfølgelig om at tale med børnene om genbrug. Det er vigtigt, at vi 

forlænger levetiden for ting, før vi kasserer dem og de bliver brugt i genanvendelse i Sønderborg Forsynings 

nye affaldssystem hhv. kommer ud til forbrænding på Sønderborg Kraftvarme Værk.  

Kilde:Elretur.dk  

Forbrænding er ikke ringe, fordi det giver 

fjernvarme og el; men energiregnskabet er 

bedre, når f.eks. plastik, pap og papir ikke 

brændes men genanvendes. Bedst er 

energiregnskabet og dermed CO2 

regnskabet, hvis vi forlænger levetiden 

gennem genbrug. Se illustration:  

Derfor giver deleordninger og genbrug 

blandt børn og voksne – måske skal 

Byttebiksen have en voksen afdeling til 

bøger og tøj? 

Sønderborg Forsyning har udgivet en 

højtlæsningsbog: ”Ingrid og August lærer 

om affald”. Den er oplagt at tage i brug. 

Alle institutioner kan få disse bøger, hvis man henvender sig 

til Mette la Cour, formidler ved Sønderborg Forsyning - 

MELC@sonfor.dk  

- https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2020/10/20598-boernebog-

bladre.pdf  

 

 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/episode/byttebiksen_-1000_byt_kagen_167433
https://www.dr.dk/drtv/episode/byttebiksen_-1000_byt_kagen_167433
mailto:MELC@sonfor.dk
https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2020/10/20598-boernebog-bladre.pdf
https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2020/10/20598-boernebog-bladre.pdf
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 Aktiviteter i fbm. Bytte-Biksen 

1. I kassen ligger de første ting til Byttebiksen.  

Idéen er at I tager dem ud af ”Naturfagshuset” og sætter bytteordningen i gang.  

Det vil være smart, hvis den voksne har haft noget med, haft det liggende 3 – 4 dage i 

institutionen eller derhjemme i en pose.  

Nu kan børnene se og høre, hvordan det fungerer med at bytte.  

Herefter kan man samtale om det at bytte i stedet for at købe nyt.  

Kan børnene selv se fordele? Kan de formulere økonomisk og miljømæssigt 

bæredygtighed?  

Børn kan ofte fascineres af værdier, de voksne ikke kan se, så måske vil de bytte noget i 

voksenøjne ”værdiløst” for noget ”værdifuldt”.  

En overvejelse værd før man står i situationen.  

Suppler snakken med at læse i en relevant bog eller se måske lidt børne- tv.  

2. Herefter tænkte vi på at fokusere lidt på matematik. Vedlagt nogle skolelignende 

træningsopgaver, der træner matematisk opmærksomhed i fht. tal, figurer, former, 

rækkefølge osv. Alt sammen i et juletema. Hyggelige og sjove opgaver til alle aldre. Her er 

muligheden for at støtte den sproglige begrebsmæssige udvikling.  

De supplerende aktivitetsark 
Med tilladelse fra Legoglektie.dk må vi printe de vedlagte aktivitetsark; men I lige tjekke følgende i 
fht. ophavsret: https://www.legoglektie.dk/copyright-og-ophavsret/ 

 De produkter, som ligger til download på hjemmesiden, er til GRATIS brug for private. Hvis 
du arbejder på en institution må materialerne kun bruges, hvis I betaler til Copydan og huske at 

opgive kopierne, såfremt i er udvalgt til at registrere.  
 

 

Juleopgaver  3 – 5 årige  Juleopgaver  5 – 6 årige Juleopgaver  6 – 7 årige  

   

https://www.legoglektie.dk/copyright-og-ophavsret/
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning 

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? 

Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere. 

Ved at lægge papir udenfor et stykke tid, kan I undersøge, hvad der sker med papiret. Hvor vil I 

lægge papiret? Husk at tjekke jævnligt for at se, hvordan det nedbrydes i naturen. Hvad lægger I 

mærke til? Nedbrydes det biologisk? Kan I finde ud af, hvor meget energi det kræver at lave et nyt 

stykke papir sammenlignet med genbrugspapir? Bliver der brugt lige meget energi? Kan I finde ud 

af mulige konsekvenser, hvis man ikke genbruger papir? 

Ideer 

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? 

Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt? 

Der er flere grunde til at genbruge materialer. Genanvendelse kan være nyttig, for derved 

genbruges begrænsede råstoffer, formindskes affaldsprodukter ved fremstillingsprocesser, og den 

energi man bruger til fremstillingen mindskes. Hovedformålet med at genbruge papir er at 

minimere energiforbruget. Det kræver mindre energi at lave nyt papir af papiraffald end af træer. 

Det mindsker også behovet for jord til dyrkning af træer egnet til papirfremstilling. Nogle 

mennesker mener, at det ikke er særlig energieffektivt at genbruge papir. Hvordan kan det være? 

Hvor meget genbruger I hjemme og i skolen? Hvilke typer af genbrugspapir bruger I i jeres 

dagligdag? 

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

