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Inspiration til lærere før besøg i Affaldsskolen 
 
 
Her er ideer til forløb om affald, som I kan lave før eller ef-
ter besøget. 
 
Aktiviteter:  
 
Hvad sker der med skraldet på skolen?  
Gå på opdagelse på skolen og find ud af, hvilke muligheder der er for at 
sortere skrald – både for eleverne og de ansatte. Få pedellen til at vise 
rundt nogle af de steder eleverne normalt ikke ser, og lad ham fortælle om 
hvilke opgaver han har der handler om affald. Print et kort over skolen og 
lad eleverne tegne ind på kortet med farver eller symboler, hvor man kan 
komme af med hvilke typer affald.  
 
Hvad gør I med affaldet hjemme?  
Snak med eleverne om hvad de gør med de forskellige typer affald der-
hjemme. Eleverne kan interviewe deres forældre om dette. Eleverne kan 
også tage billeder af de løsninger de har i hjemmet, eller tegne det – eller 
lave et kort over deres bolig og tegne hvor forskelligt slags affald smides ud 
hjemme hos dem.  
 
Hvad sker der med affaldet bagefter?  
Hver elev kan medbringe fem ting, som er blevet smidt ud hjemme hos 
dem selv. Snak om hvilke materialer tingene er lavet af, og hvor kommer 
materialerne fra.  
Fortæl om affaldshierarkiet og tegn det på gulvet. Lad eleverne placere af-
faldet på hierarkiet.  
Gruppearbejde, hvor hver gruppe skal researche på én type affald (på af-
fald.dk) og præsentere på en planche eller lille oplæg (hvor kommer det fra, 
hvad er det lavet af, hvordan bortskaffer man det, hvad sker der med det, 
hvad bliver det til, lave et genbrugskredsløb).  
 
Hvad sker der med affald i naturen?  
Saml skrald på skolens område eller i nærområdet og registrér hvilke typer 
affald I finder og hvor I finder det. Benyt materialerne i opgave 1a på Sko-
ven i skolen. Snak om hvor længe affaldet ligger i naturen, hvorfor der lig-
ger affald i naturen, og hvordan kan man undgå det.  
Lav forsøg med nedbrydning på Skoven i skolen.  
Spil affaldskort, som er en slags ”bilkort” om affald.  
 
Hvad kan du selv gøre? 
Snak om hvad den enkelte elev allerede gør i forhold at håndtere sit affald. 
Hvad synes de selv at de gør godt, og hvad vil de gerne gøre bedre. De 
kan lave et affaldsløfte for sig selv.   
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Gratis undervisningsmaterialer:  
Professor Skrald – indeholder tekster, opgaver og forslag til aktiviteter. Elevbog, lærer-
vejledning og kopiark.  
Kend dit skrald - opgavehæfte om affald som eleverne selv kan arbejde med.   
Affald.dk – hjemmeside med masser af tekster om affald samt en række konkrete forløb. 
 
CLIO online (kræver abonnement):  
Her finder du gode færdige forløb om affald til 1.-3. klasse og 4.-6. klasse. Se under 
”Naturteknologifaget”. De kan anbefales. 
 

Vi ses i affaldsskolen! 
 
 
 
 
 
 
 
 


