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OM HÆFTET

Hæftet er skrevet for at støtte jeres institution i arbejdet med affald 

med udgangspunkt i den pædagogiske hverdag.

Et mål med hæftet er også at styrke forældresamarbejdet, og  

igennem arbejdet med børnene at styrke familiernes affaldshånd- 

tering. Dette skulle gerne føre til en livslang ændring for både børn 

og voksne. Hæftet indledes med fire fortællinger om familier i 

Skralderup Kommune, der kan være gode at tale med børnene  

ud fra.

Selvfølgelig er arbejdet med affald og sortering en proces, og  

hæftets aktiviteter skal ses som tolv bud på kreative såvel som  

læringsrige projekter. Affald og sortering fylder mere og mere i  

dagligdagen, også på institutionerne, og dette er en hjælp på  

denne rejse.
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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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FAMILIEN HANSEN

I Lille Skralderup ligger der et stort hus med en lille 
have. Her bor tre familier. Den ene er Alfreds. Alfred er  
3 år og går i børnehave. Hans storebror, Elias, er 6 år  
og går i skole.

I det store hus bor også to andre familier. Nede i stuen 
bor fru Ingvars sammen med sin hund, Tulle.

For nylig har huset fået nye containere til affald. Der er 
en til madrester. Det kalder man for bio-affald. Der er 
også en til papir. Og så er der en til alt det andet affald, 
som kaldes for restaffald.

Det har ikke været lige let for alle i huset at få så mange 
containere til affald.
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 Skraldesvin og idioter

Alfred er på vej hjem fra børnehave. Han følges med  
sin mor og storebror. Sommeren er lige begyndt, og 
det er varmt.

De bor så tæt på børnehaven, at de kan gå hjem.  
Så plejer de at købe ind på vejen.

Alfreds storebror hedder Elias. Elias er 6 år gammel  
og går i skole.

Pludselig træder Alfred i et eller andet. Han kan mærke 
sin sandal synke ned i det. ”Adr!”

En masse myrer kravler ud under sandalen. Det er en 
halv chokoladebar med papir og det hele.

”Sikke nogle idioter, der har smidt den!” siger Elias.  
”Det er skraldesvin. Dem har vi haft om i skolen.”

”Så, så,” siger mor. Hun viser Alfred, hvordan han skal 
skrabe sin sandal hen over flisen. ”Det er jo bare skrald.”

”Skal vi så ikke smide den ud?” spørger Alfred. Han kan 
ikke få øje på nogen skraldespand. ”Vi kan tage den 
med hjem. Ligesom i børnehaven.”
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”Joh …” siger mor og bider sig i læben. ”Men det er 
altså lidt ulækkert. Og det er jo ikke vores …”

”Jamen det er altså synd for dyrene!” siger Elias vredt. 
”I skolen har vi set billeder af dyr, der er døde, fordi de 
har spist skrald … Og hunde kan for eksempel ikke tåle 
chokolade. Hvad nu, hvis Tulle spiste det der?”

Mor nikker stille. Tulle er fru Ingvers hund. Den spiser 
alt, når ingen kikker.

Alfred har fået skrabet sin sandal ren og finder sin  
madkasse frem. ”Vi kan putte den heri?”

”God idé,” siger Elias og tager forsigtigt fat i papiret 
rundt om chokoladen. ”Så kan vi smide den ud der-
hjemme.”

”Godt så,” sukker mor. ”Skal vi komme af sted?”

 Madpakker og skraldespande

Mor og Alfred er i gang med at smøre madpakke til 
næste dag. De gør det altid om aftenen, så de har  
mere tid om morgenen. Det er rart, synes mor.

”Så har vi vist nok,” siger mor og ser på de mange  
madder. ”Det er godt, det kun er dig, der skal have  
mad med.”

Elias får mad på skolen. Alfred glæder sig til, han selv 
skal i skole. Men han er også lidt bange for at få noget 
mad, han ikke kan lide.

”Tager du lige stanniolen?” Mor peger på skuffen.

”Mor,” siger Alfred. ”Det bruger vi jo ikke mere!”

Det har mor og far bestemt, for stanniol er nemlig  
ikke særlig godt for miljøet.

”Det er også rigtigt,” siger mor med et suk. ”Tager du 
ikke madpapiret? Og din madkasse.”

Alfred finder madkassen i opvaskemaskinen. Choko- 
laden er vasket af. Mor satte den i maskinen, da de kom 
hjem. Hun syntes vidst, det hele var lidt ulækkert.

”Egentlig burde vi gøre meget mere,” siger far ovre  
fra sin computer. ”Vi har kun én skraldespand under 
vasken.”

”Der er ikke plads til flere,” siger mor og pakker  
Alfreds mad.
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”Vi har jo fået en container til bio-affald,” fortsætter far. 
”Alle de madrester dér, de burde jo komme i bio-skral-
despanden.”

”Vi har ikke plads til mere skrald, Henning.” Mor åbner 
skabet under vasken og tømmer krummer og madre-
ster ned i posen. ”Jeg orker ikke at sortere, når jeg står 
og smører madpakke her om aftenen.”

Alfred lægger sin madkasse i køleskabet. Han forstår 
ikke helt, hvad de snakker om. Der kommer jo ikke 
mere skrald, bare fordi de får en skraldespand mere.  
De kunne også fodre høns med madresterne. Det gør 
de i børnehaven.

 Skrotrobotterne kommer

”Hvor er der meget,” siger Alfred og ser om på bag- 
sædet af bilen. Han er blevet hentet af far i dag. På 
bagsædet står der tre kasser.



9

”Det er fru Ingvars,” siger far. ”Jeg har lovet at køre på 
genbrugspladsen med det. Hun har lidt svært ved selv 
at komme af med alt sit affald.”

”Okay,” svarer Alfred. ”Der er meget mere, end vi kan 
samle i børnehaven.”

”Samler I skrald i børnehaven?” Far ser på Alfred, og  
han nikker.

”Ja. Vi bygger skrotrobotter af det. Så genbruger man.”

”Det har du ret i,” siger far. ”Genbrug er en god ting.  
Det er også derfor, vi kører fru Ingvars ting ud på gen-
brugspladsen.”

”Laver de så skrotrobotter af det?” spørger Alfred. Han 
ser de mange robotter for sig.

”Ikke helt. Men de laver det om til nye ting, så det kan 
bruges igen. Ligesom når I laver skrotrobotter.”

”Wauw,” siger Alfred. ”Er det derfor, vi skal have flere 
skraldespande?”

Far nikker. ”Nemlig. Og det er derfor, vi hjælper fru  
Ingvars. Så kan vi alle sammen være med til at passe 
lidt på verden.”
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FAMILIEN THORVALDSEN

Uden for Lille Skralderup ligger der et lille hus op til  
vejen mod Store Skralderup. Her bor Lili på 5 år sam-
men med sin mor og far.

Lilis familie har en container til restaffald. De har også 
en stor beholder til genbrug. Den har to rum. I det ene 
skal de stille flasker, metal, glas og hård plastik. I det 
andet rum skal der være papir, pap og plastfolie.

Alt det andet affald afleverer de på genbrugspladsen.
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 En overlevelsestur

Lili er ude i haven. Det er sommer, og solen skinner. 
Lilis bamse, Tuk, er med under armen. Lili har lavet et 
skattekort og er på jagt efter skatten.

Til sidst bliver legen kedelig. ”Vi finder aldrig skatten, 
Tuk.”

Tuk ser på hende, men siger ikke noget.

”Du har ret,” siger hun og ser igen på kortet. ”Vi kan  
ikke bare give op. Måske er den lige …”

Døren ind til skuret står åben. Lili ser ned på kortet. 
Skatten er jo gemt inde i en mørk hule! ”Kom, Tuk.  
Jeg tror, den er her!”

Sammen løber de hen til skuret og ser ind. Der er en 
masse grene og kasser med ting. Lili ser hurtigt til beg-
ge sider og går ind. Pæren i loftet er sprunget, men hun 
kan godt lige se. I hvert fald her ved døren. Hun skal jo 
bare lige finde skatten, og så kan hun gå ud igen.

”Du skal ikke være bange, Tuk. Vi skal nok snart komme 
ud igen.”

Hun river armene på grenene, mens hun leder mel-
lem kasser og poser. Der er alt muligt skrammel. Hvis 
det ikke skal ud i containeren eller i genbrugsboksen, 
gemmer far det herude. Så kører mor ud med det på 
genbrugspladsen.

På genbrugspladsen kan de gøre alt muligt med det, 
siger mor. Det kan lave flis af det gamle juletræ eller 
de grenene fra æbletræet. Og sækkene med græs fra 
græsslåmaskinen kan de lave kompostjord af. Så kan 
man plante nye ting i den.

Det er ret smart med sådan en genbrugsplads. Også 
selv om tingene fylder i skuret.

Men hov, hvor blev døren af?

Lili vender sig om. Der er lys derhenne, og hun kan  
lige se døren. Men kasserne står alt for tæt …

”Hjæ-ælp!” råber hun. ”Hjælp mig!”

”Hvad sker der?” Far river døren op. ”Er du kommet  
til skade?”

Han flytter nogle kasser, og hun løber hen til ham.  
Hun krammer ham, da hun endelig er sluppet fri.

”Tuk var virkelig bange!”
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”Det kan jeg se,” siger far og aer hende på skulderen. 
”Måske kan du og Tuk hjælpe med at bære alle de her 
kasser ud på traileren?”

Det kan Tuk og Lili i hvert fald. Så bliver det også lettere 
at finde skatten.

 Knapper i skjorten

Lili er med mor i genbrugsbutikken inde i byen. Det er 
de tit. De ser på tøj og alt det andet spændende, de 
har herinde. De har købt meget af deres tøj og en del 
møbler i butikken. Nogle gange har de også tegneseri-
er og bøger. Så får Lili lov til at købe en stak for en tier.
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”Hvad køber du, mor?” spørger Lili.

”Jeg har fundet den her skjorte,” siger mor og holder 
den op.

”Hov, mor,” siger Lili. Skjorten er pæn, men …  
”Den mangler altså en knap lige dér.”

Mor kikker. ”Ja, det er rigtigt nok. Så må vi sy en ny i. 
Ting, der går i stykker, kan man heldigvis reparere.  
Ellers ville vi få alt for meget affald.”

”Ligesom med Tuks øje?” spørger Lili.

”Ja, faktisk. Tuk kan man jo heller ikke bare smide ud, 
fordi han har tabt et øje.”

De går hen til kassen med mors skjorte og en stak  
bøger, som Lili har fået lov til at købe.

”Det er godt, at nogen kan genbruge dem,” siger  
damen bag kassen, da de betaler. ”Historier bliver  
jo ikke for gamle.”



14

”Næ,” siger Lili. Sådan har hun aldrig tænkt på det før. 
De har engang prøvet at lave papir ud af gammelt papir 
i børnehaven. 

Hun holder godt om bøgerne på vej ud. Tænk, at man 
også kan genbruge historier.

Bamser og historier kan man ikke bare smide ud,  
tænker Lili, mens de cykler hjem.

 Klamme kryb

”Faar, de er kommet tilbage!” råber Lili. Hun står ved 
den store container. Hun har lige været ude med skral-
det. Derfor opdagede hun dem. Små hvide ormekryb, 
der ligger og guffer deres affald.

”Ikke nu igen,” siger far og kommer ud i gården til 
hende. ”Det sker hele tiden, efter vi har fået den nye 
container.”

”Hvad skal jeg gøre med den her?” spørger Lili og hol-
der skraldeposen op. Hun har ikke smidt den ned. Når 
der er maddiker i containeren, skal den skylles først.
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”Henter du ikke haveslangen, skat?” siger far og lægger 
containeren ned på fliserne. Den er gudskelov tom, 
bortset fra de små kryb. Det er altid, når den er blevet 
tømt, at de opdager det.

Lili henter haveslangen henne ved havedøren. Så  
skynder hun sig hen til far.

”Skal jeg også åbne for vandet?” spørger hun.

Far nikker. ”Ja, lad os komme af med de klamme kryb.”

Lili løber hen til vandhanen igen og skruer helt op.  
Så skal de nok komme af med de kryb.

Far spuler dem ud. Som en rumsoldat i kamp mod  
små orme-rumvæsner.

”Du kan bare lukke nu,” råber han. Lili gør honnør og 
slukker. Så løber hun hen for at se.

Containeren er tom, og hun hjælper far med at få den 
op at stå. De fleste af maddikerne er røget i kloakken. 
Lili tager skraldeposen og smider den op i den rene 
container.
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FAMILIEN VIYAN

Familien Viyan bor i en lejlighed i Store Skralderup.  
Familien består af Ayan og hans far og mor. Ayan skal  
i skole efter sommerferien.

Uden for deres opgang er containerne til affald  
gravet ned i jorden. De har en til papir, en til pap  
og en til restaffald.

Mor har boet i Danmark hele sit liv, men far kom  
hertil for syv år siden. Han har været på flugt.
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 Skraldesvin og robotværksted

Ayan er på tur med børnehaven. Det er de hver tors-
dag. De arbejder med skrald lige nu, så de tager en sort 
sæk med. De samler alt det skrald, de finder i parken 
og i skoven. De må ikke tage det på gaden på grund af 
bilerne. Men i skoven eller parken må de samle alt det, 
de kan. Det skal de faktisk!

Ayan og hans ven Albert har fundet en hel bunke og er 
på vej hen til de voksne. ”Se lige alt det, skraldesvinene 
har smidt!” siger Albert stolt.

Pædagogen Frederik ser ned på deres skrald. ”Hvor er 
det godt, unger. Kan I huske, hvad I skal gøre med det?”

Ayan nikker og peger på poserne. ”Den gamle slikke- 
pind skal i den pose, man kan se igennem.”

”Og dåserne og det andet skal i den sorte,” siger Albert.

”Det er nemlig rigtigt,” siger Frederik. ”Og når vi kom-
mer hjem, kan vi lave skrotrobotter på værkstedet!”

”Men først skal vi lige rydde parken op,” griner Ayan.  
”Så vi får den største skrotrobot!”

”Husk nu, at vi også er her for at lege,” siger Frederik, 
men Albert og Ayan er allerede løbet af sted.
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I starten var det ikke super sjovt at rydde op efter alle 
de skraldesvin. Men så viste Frederik dem, hvordan man 
kan lave robotter af skraldet. Nu vil de alle samme lave 
den sejeste robot.

Ayan vil finde nogle flere dåser til robotbenene. 

”Én runde mere,” siger Albert, mens de finder papir fra 
en avis. ”Og så skal vi altså også spille fodbold, okay?”

 Et skoleparat værelse

”Nu skal du snart begynde i skole,” siger far og ser al-
vorligt på Ayan. De sidder på Ayans værelse. Far sidder 
på stolen, og Ayan sidder på sengen. ”Og så synes jeg, 
at vi skal gøre dit værelse skoleparat.”

”Okay,” siger Ayan. ”Hvad betyder det?”

”Når du begynder i skole, skal du have en masse nye 
ting. Skolebøger og sådan noget. Det skal vi have lavet 
en hylde til. Og noget af dit tøj er du jo vokset ud af.”
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Ayan nikker og trommer på kassen med genbrugspapir 
med foden. Mor siger, han er i voksealderen. Det har 
hun sagt i lang tid nu.

”Og så tænkte jeg, at vi kunne give de gamle ting videre 
til folk, der har brug for dem.”

”Hvem har brug for det, vi smider ud?” spørger Ayan.

”Det er der nogen, der har,” siger far. ”Ligesom da jeg 
kom til Danmark.”

Ayan nikker. Han kan godt huske, at far har fortalt om 
det. Far havde slet ikke noget, da han kom herop.

”Det er ikke alle, der har råd til nye ting. Når vi ikke vil 
bruge noget mere eller er blevet for store til det, så kan 
andre bruge det. Sådan hjælper vi også hinanden.”

Ayan nikker igen. ”Så kan de også få min skralderobot?”

Far ser hen på kommoden, hvor skralderobotten står. 
Det var den største i børnehaven.

”Lige den, tror jeg ikke, vi kan give væk,” siger far og 
tager robotten op. ”Men vi kan skille den ad og køre 
delene på genbrugspladsen?”

Ayan nikker. ”Okay, så gør vi det.”

Far stiller robotten tilbage og lægger hånden på Ayans 
skulder. ”Ja, men først gør vi værelset skoleparat.”

”Nemlig,” siger Ayan og finder den perfekte hylde til 
sine skoleting.

 På genbrugspladsen

”Det var godt, vi endelig kom herud,” siger mor, da de 
alle tre står på genbrugspladsen. Far og Ayan er i gang 
med at tage poser ud af bilen. De har stået i skabet i 
gangen. Der er også de poser med tøj, de skal give væk 
senere.

”Sådan er det, når man bor inde i byen, så får man  
samlet en masse skrald” siger far. 

Ayan har sin skralderobot med. Han og far har splittet 
den ad, så alle delene kan komme de rigtige steder hen.

Det hedder sortering. Når man sorterer, kan man bruge 
tingene flere gange. Metal og glas kan for eksempel 
smeltes om til noget nyt. De colaer, man har drukket, 
kan måske engang blive til en cykel! Det har de fortalt  
i børnehaven.
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”Det ville bare være dejligt, hvis man lige kunne tage 
cyklen,” siger mor til far. ”Så skulle vi ikke gemme så 
mange ting i skabet derhjemme.”

Far trækker på skuldrene. ”Men så ville vi ikke få en 
hyggelig tur ud af det.”

”Du er godt tosset,” siger mor, da far kommer tilbage  
til bilen. Han kysser hende bare på kinden, så hun kom-
mer til at smile.

Ayan lader, som om han ikke ser det. Det er lidt under-
ligt, når mor og far kysser, synes han.

”Ayan, kommer du?” råber far så. ”Vi skal hen med dit 
gamle tøj. Ved du, hvad der ligger lige ved siden af 
Røde Kors-butikken?”

”Iskiosken!” råber Ayan og skynder sig hen til bilen. Bag 
ham ligger resterne af skralderobottens hoved. Det var 
den største i børnehaven. Ligesom ham. For han skal 
snart i skole!
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FAMILIEN MARINO

Marcus og Violet bor i Lille Skralderup med deres mor 
og far. Marcus er 7 år og går i skole. Violet er 5 år og  
går stadig i børnehave. Far er fra Italien, hvor de alle 
sammen boede indtil for fire år siden.

I deres gård har de containere til glas, papir, elektronik 
og restaffald. Hjemme i Italien var det meget ander- 
ledes, og de har stadig lidt svært ved at finde ud af det 
nye system.
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 Hjemme i Italien …

”Nu har du smidt det forkert ud igen,” siger Marcus 
til sin far. Far står i køkkenet med en bunke reklamer 
i hånden. Han skal til at smide det i den almindelige 
skraldespand. ”Det skal altså i papirkassen.”

Far ser fra reklamerne ned på skraldespanden.  
”Jamen, det er jo ikke fra computeren?”

”Det gør ikke noget, når bare det er papir,” forklarer 
Marcus. De har haft om det i skolen, og han ved præ-
cis, hvor tingene skal hen. Det har hans familie også 
brug for at vide, synes han. ”Er der madrester på det?”

Far ser på reklamerne og ryster på hovedet. Så går  
han ind til papirkassen på kontoret. Marcus går med. 

”Men er det ikke lidt underligt? De er jo fyldt med  
farver?” spørger far.

Marcus tænker lidt. ”Nej, det er helt okay. Det er lige 
meget, hvad papiret har været brugt til, for nu skal det 
bruges til noget nyt. Vi har engang lavet papir af ægge-
bakker henne i skolen.”
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”Javel ja,” siger far. Han tømmer papirkassen ned i en 
pose. Så går han ud og tager skraldespanden fra køkke-
net og den med tomme glas, som står ved køleskabet. 
”Vi har godt nok mange skraldespande her i Danmark.”

De går ud i gården til de mange containere. Marcus vil 
gerne fortælle far om genbrug og sortering. Han ved 
ikke, hvorfor de gør det på en anden måde i Italien. 
Måske er det også lige meget, hvis bare man gør det, 
man kan.

Nede i gården går to mænd i uniform. De slæber på  
en ny container.

”Hvad er det?” spørger far.

”Det er en ny container til bio-affald,” siger den ene, 
mens han stiller containeren op ved siden af de andre.

Far sukker. ”Endnu en container, det var altså lettere 
hjemme i Italien.”

”Vi skal nok finde ud af det,” siger Marcus og hjælper far 
med skraldet. ”Og bio-affald bliver faktisk til ny energi, 
når det bliver genbrugt.”

 Affaldsindsamling

Violet og mor er til skraldefest. De er blevet inviteret 
ned i Skralderup-parken, hvor de skal indsamle alt det 
skrald, der ligger og flyder. Der har lige været en stor 
fodboldkamp i parken, så der er ekstra meget affald.

”Vi skal se, om vi kan få fyldt hele sækken,” siger mor 
og rækker Violet en gribeklo til det skrald, hun ikke har 
lyst til at røre ved.

Violet tager kloen uden at sige noget.

”Violet, er du stadig sur over, at Marcus skal have en 
madkasse?” Mor bøjer sig ned over Violet.

”Hvorfor må jeg ikke også få en?” spørger Violet.  
”Det er uretfærdigt.”

”Fordi du går i børnehave. Der får I jo mad,” siger mor. 
”Men når du skal i skole, må du også få en.”

”Det skal jeg faktisk snart!” siger Violet og slår ud med 
hænderne. Hun er lige ved at ramme en anden skralde-
samler med gribekloen.

”Det skal du, men først skal vi lige rydde op her i  
parken, okay?”
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”Okay,” siger Violet og samler noget madpapir fra en 
hotdog op med kloen. ”Holder du posen op?”

Mor nikker, og papiret dumper ned i posen.

”Vi skal have en pose mere til dåser,” siger Violet.  
”Dem kan man få penge for, så de skal ikke smides ud.”

”Det må vi lige sige til dem, der gav os posen,” siger 
mor. ”Er det noget, I har lært i børnehaven?”

”Ja, og så bliver de genbrugt. Og kan blive noget helt 
andet. Ligesom Hr. Karsekarton.”

Hr. Karsekarton er en mælkekarton, de har klippet i 
stykker i børnehaven og sået karse i. De har givet ham 
overskæg og briller, så karsen ligner hår.

Til sidst er parken helt ren. Der var også mange, der 
hjalp til. Måske 20 mennesker. Nu har de alle sammen 
afleveret deres poser, som bliver smidt på en stor vægt.

”Så får vi se, hvor meget I har samlet,” siger ham, de  
gav poserne til. Han smider den sidste op på vægten.  
”50 kilo skrald!”
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”Det er meget,” siger Violet. ”Det lignede slet ikke 50 
kilo, da vi kom.”

”Nej, skrald kan godt snyde,” siger mor. ”Måske er det 
derfor, folk glemmer, at man ikke skal svine sådan.”

Violet nikker. Hun vil i hvert fald aldrig smide affald 
igen.

 En ny madkasse

Marcus er med Mor ude at købe en madkasse. Det har 
de snakket om længe, men nu skal det være. Han har 
lige haft tema om affald og genbrug i skolen. De har 
kikket på hinandens madpakker og talt om, hvor meget 
skrald, der er i dem.

”Og så går det jo ikke med stanniol og plastposer, for 
det skal jo smides ud,” siger Marcus, mens mor leder 
i butikken efter madkasserne. ”Det er bedre med en 
madkasse, der bare kan vaskes og bruges igen.”
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”Du har så evigt ret,” sukker mor, inden de finder hyl-
den. Der er mange forskellige, både med Batman og 
Superman og nogle sjove spøgelser. Et par stykker af 
dem er helt bare i blå, grønne eller røde.

”Den der ligner den, jeg havde, da jeg var barn,” siger 
mor og tager en rød madkasse. ”Tænk, at de stadig 
laver dem.”

”Skal du ikke også have en madkasse?” spørger Marcus. 
”Til dine lange dage på arbejdet?”

”Tjo …” siger mor og vender den lidt i hånden. ”Det er 
måske ikke så dumt.”

”Og der er faktisk tilbud på to,” siger Marcus og tager 
en grøn madkasse.

”Men vil du have sådan en kedelig madkasse?” spørger 
mor og ser over på dem med Batman.

”Miljøet er da ligeglad med, hvad jeg har på mad- 
kassen,” griner Marcus og rækker mor den grønne. 
”Men jeg vil også gerne have en drikkedunk.”

”Det kan vi nok godt finde ud af,” siger mor og putter 
de to madkasser i deres indkøbskurv.
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  OM HÆFTETS OPBYGNING  
OG AKTIVITETER
Hæftets aktiviteter falder i tre grupper: 

  Læringsforløb og lege

  Kreative projekter

  Fra jord til bord

Læringsforløb og lege er aktiviteter, der støtter opbygningen af 

gode vaner. Gennem æstetiske processer lærer børnene, hvordan 

man sorterer, og fortæller om, hvad de selv gør i hjemmet.

Kreative projekter lægger vægt på et produkt, der senere kan 

bruges af børnene til f.eks. leg eller oplevelse. Her kommer affaldet 

som materiale i spil, og gennem processen vil børnene med egne 

hænder se, hvad genbrug egentlig vil sige.

Den sidste kategori hedder Fra Jord til bord og arbejder med 

bio-affald. Her er emnerne kompost og plantning.  Børnene får en 

forståelse for, at selvom det tager tid, så kan de gøre en forskel.  

Noget man ikke altid opdager, når skraldemanden kommer og 

kører affaldet væk.

Pædagogiske principper for aktiviteterne

Affald og sortering står meget fint mellem to læreplanstemaer, 

nemlig Natur og Naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og 

værdier. Dette kan meget let beskrives gennem hæftets tre fokus-

områder: Normstøttende strukturer, materialitet, og hverdagsprak-

sis.

Målet med hæftet er, at give aktiviteter til normstøttende strukturer i 

institutionerne. Arbejdet med affald og sortering skal ikke kun være 

et forløb. Det skal være en ændring af normen for både voksne og 

børn mod en renere institution.

Der er et stort fokus på materialitet i forbindelse med aktiviteterne: 

At kunne kende forskel på forskellige skraldetyper. Pædagogisk er 

det en force, da forskellige materialer også giver forskellige sans-

AKTIVITETER TIL ARBEJDET 
MED AFFALDSPRAKSIS  
MELLEM BØRN, INSTITUTION 
OG HJEM



28

ninger og forskellige muligheder. Der findes både aktiviteter med 

fokus på sortering af materialer, og hvordan materialer kan skifte 

karakter, f.eks. ved at fremstille nyt papir fra gammelt.

Det sidste punkt er hverdagspraksis. Målet med aktiviteterne er ikke 

kun at støtte op om børnenes forhold til affald, men også at åbne 

deres øjne for hvordan forskellige familier sorterer skrald. Nogle 

familier sorterer måske på en bestemt måde fordi deres skralde-

system ser anderledes ud, mens andre gemmer en bestemt type 

skrald, som de så selv genbruger?

Kreative projekter

En stor del af børns liv i institutionen består af kreativt arbejde. 

Dette er både en måde for dem at udtrykke sig selv på, men også 

en måde, hvorpå de gennem æstetikken og kunsten får en fornem-

melse for forskellige materialers udtryk.

Flere af de følgende aktiviteter handler om at skabe og styrke bar-

nets kreativitet.

Det kreative produkt kan også vises frem til f.eks. forældre-arran-

gementer. Disse arrangementer kan udnyttes til at præsentere 

arbejdet med skraldesortering til forældregruppen. De ser børnenes 

arbejde med affald, og bliver interesseret i forløbet, og forhåbent-

lig også inspireret til selv at tage affaldssortering og genbrug op i 

hjemmet.

Andre øvelser fokuserer på at lære affaldets genbrugsmuligheder 

at kende. For eksempel får børnene et tydeligt eksempel på, hvad 

genbrug er og hvorfor det derfor er vigtigt at sortere, når de laver 

gammelt papir om til nyt papir. Det der sker med papiret, sker også 

med plasticflasker og syltetøjsglas. Ideen om genbrug bliver altså 

med en enkelt øvelse håndgribelig og forståelig for børnene.



  SKRALDEDRAGER
  Aktivitet: Lav drager af gamle bæreposer

 Børn: 2-5

 Voksne: 1

 Materialer: Plastpose, blomsterpinde, snor, evt. tape eller lim.

 Tid: 1,5 time + leg

Drager er et hit. Både i foråret og efteråret er der vind nok i  

Danmark, til at man kan få en masse sjov ud af at bygge en drage 

og se den stige til vejrs.

Og faktisk behøver man ikke lede så langt efter materialer, til at 

bygge dem med. For selvom vi nok alle ved, at bæreposerne fra 

supermarkedet ikke er så gode for miljøet, så kan materialet stadig 

genbruges – også kreativt!

Bæreposerne bliver nemlig til fantastiske drager. Har du en bære-

pose, kan du let lave to små drager, med blot nogle blomsterpinde, 

lim og snor.

Dragen er også et alletiders springbræt til at tale med børnene  

om vejr og vind, og hvordan man kan se på f.eks. træerne, at  

det blæser.

Bare husk, at posen skal i plast-containeren, når legen er slut  

eller dragen kaput!

En dragehale

Gammelt slikpapir kan med lethed laves til en flot hale til dragen. 

Ved at folde det gentagne gange og binde snor om midten får man 

en farvestrålende og festlig drage, klar til at indtage himlen.

5.

2. 3. 1. 

4.
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  LYGTER TIL DEN MØRKE TID
 Aktivitet: Lav lygter af mælkekartoner og gamle syltetøjsglas

 Børn: Afhængigt af voksenantal

 Voksne: Afhængigt af børneantal

 Materialer: Sakse og akrylmaling. Mælkekartoner og syltetøjsglas. 

Snore eller perler på ståltråd til hank.

 Tid: 1,5 time i nogle dage afhængig af børnetal.

Når vinteren nærmer sig, er små lygter til terrassen eller døren altid 

hyggeligt. Har man nok mælkekartoner, kan man i børnehaven selv 

give sig i kast med at lave lygter.

Først klipper du toppen af mælkekartonen, og så får børnene med 

saks lov til at klippe mønstre i siderne.

Derefter males kartonen og børnene kan lave en hank enten med 

en snor eller perler på et stykke ståltråd.

Har man små børn, der endnu ikke har helt styr på saksen, kan man 

også lave lygter ud af gamle syltetøjsglas. Disse kan males med fin-

germaling, og snor eller ståltråd kan let bindes om glassets åbning. 

Perler på ståltråd træner samtidig finmotorikken for de mindste.

En lanternefest

Mod efteråret bliver det hurtigere mørkt, og vi mennesker længes 

efter hyggelige højtider. Derfor er det altid en oplevelse for forældre 

og børn at blive inviteret til en lanternefest. Her får børnene mulig-

hed for at synge en lanternesang, mens de går med deres tændte 

lygter, og forældrene kan se det pæne optog.

Man kan også bage småkager og invitere på saftevand. Man kan 

også sagtens kombinere lanternerne med Luciadag i december.

Skraldekofter af slidte T-shirts

Her kan man i god tid høre forældrene om de har T-shirts, der 

efterhånden er så slidte, at de ikke længere er værd at gå i. Med 

maling og kartoffel-tryk kan de hurtigt blive til festlige kofter, der 

kan bruges til bl.a. lucia- og lanterne-optog. Måske kan man endda 

holde en skralde-fest på institutionen, hvor man viser alt sit arbejde 

med skrald og sortering frem?
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  SKRALDESKROT-VÆRKSTED
 Aktivitet: Oprette et skrotværksted

 Børn: Hele stuen

 Voksne: Stuens voksne

 Materialer: Det vigtigste er et rum eller en vogn med beholdere til 

det sorterede skrald. Skrot og skrammel. Skrald. Limpistoler, maling 

og kreativt udstyr afhængig af projekt. Øjen-knapper kan også være 

en god ide til at give f.eks. robotter personlighed.

 Tid: Det kan godt tage nogle dage at få styr på skrotværkstedet,  

til gengæld kan der også bruges mange kreative timer i det.

De fleste institutioner vil gerne arbejde med skrald, men ved ikke 

hvor de skal gøre af det. Løsningen er at oprette et skrotværksted. 

Har man allerede et værksted på institutionen, kan det blive en del 

af denne, og ellers kan det også være en aktivitetskasse eller vogn, 

man tager ind på stuen, når man har lyst eller skraldet hober sig op.

Ofte kræver et skrotværksted ikke nogen nye indkøb. De fleste 

institutioner har værktøj til at lave kreative projekter med børnene, 

og skrald bliver der også produceret rigeligt af. Og ellers må man 

sende ”skraldebanden” ud for at samle!

Et godt råd: Husk at skrald helst skal sorteres. Selvfølgelig genbru-

ger I det lige nu i jeres kreative projekt, men hvis det er meningen, 

at f.eks. skralderobotten engang skal smides ud, så er det en god 

ide at sørge for, at den kan skilles ad igen. Bliver det sat for godt 

sammen, kan de ikke sorteres, og pointen med genbrug forsvinder.

Pung af mælke- eller juicekarton

Har jeres institution mange mælkekartoner kan de bruges på for-

skellige måder. F.eks. til små karsehaver børnene kan få med hjem, 

men de ældste børn kan faktisk også lave en pung ud af mælke-  

eller juicekartoner.

Pungen kan males og pyntes, og det kan blive næsten umuligt  

at se, hvad det engang har været.
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Skrotrobot

En skrotrobot kan laves på mange forskellige måder. Hvis I aldrig 

har stiftet bekendtskab med dem før, kan det være en god ide at 

tage en metaldåse og bruge som krop, og arbejde ud fra den.

Jo mere skrald man har fået samlet, jo lettere er det at lade børne-

ne gå på opdagelse. Øjne kan f.eks. laves ud af købte øjenknapper, 

eller mælkekarton-låg med tusch-øjne.
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  SLIKPAPIRSPYNT – GOD TIL JUL  
OG FØDSELSDAGE!

 Aktivitet: Lave pynt/kreativt værksted

 Børn: Hele stuen

 Voksne: Stuens voksne

 Materialer: Gammelt slikpapir (gerne i forskellige farver), lim, sakse, 

snor o.l.

 Tid: 30-80 minutter

Jul og fødselsdage fører altid slikpapir med sig. Det kan være svært, 

at vide præcis hvilken skraldespand den slags skal i, men heldigvis 

kan det også få nyt liv på andre måder.

Slikpapir og lignende skrald er nemlig ofte farvestrålende, og derfor 

er det perfekt til at lave pynt af – og her er det kun fantasien, der 

sætter grænserne!

Bolche- og slikkepinde-papir kan f.eks. blive flotte sommerfugle,  

og større slikposer kan laves til julehjerter eller en festlig guirlande.

Op mod jul er meget slikpapir tematisk i farverne, gerne røde og 

grønne. Det bør heller ikke være svært at finde et barns yndlings- 

farve iblandt de mange stykker slikpapir.

Samtidig er det alle tiders øvelse for børnene i at kunne gå på  

opdagelse i skraldets æstetiske potentiale. Nogle gange kan de se 

noget helt andet, end vi kan, i materialet foran dem. Specielt de 

store børn kan få meget ud af denne frihed til at gå på opdagelse  

i det forbudte skrald.

Skraldejul

Op mod jul pynter de fleste institutioner op, som det sig hør og  

bør. Men hvorfor ikke få børnene inddraget meget mere i proces-

sen? F.eks. kan man lave en historie om Nissen, der gerne vil have 

at børnene skal pynte op. Man kan også have et fælles juletræ på 

institutionen, som så skal pyntes helt op inden jul! Det skal så stå  

et sted, hvor alle institutionens forældre kan se arbejdet vokse støt.
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  LAV SELV PAPIR
 Aktivitet: Børnene genbruger deres gamle tegnepapir og laver nyt.

 Børn: Små grupper af 5 børn

 Voksne: 1 pr. gruppe børn

 Materialer: Brugt papir, blender, baljer, spande, svampe og viske-

stykker. Rammer til papirfremstilling kan laves selv eller købes i 

hobby-butikker.

 Tid: Fremstilling af papirmasse ½- 1 dag før samt ca. 30 minutter  

til selve aktiviteten og et par dage til tørring af papiret.

Hjemmelavet papir er altid et hit. For det første har man noget at 

bruge al institutionens brugte tegnepapir til. For det andet giver det 

børnene et godt billede af, hvad genbrug egentlig er – man får jo et 

nyt stykke papir! 

Papirmassen

Først skal I have en masse brugt papir. I en børnehave burde dette 

ikke være et problem. Der er brugt tegnepapir i stuens papirspand 

og måske også aviser i pædagogernes personale-rum. Æggebakker, 

kuverter og andet kan også sagtens bruges.

Først skal børnene rive papiret i småstykker. Stykkerne skal være 

omkring 2X2 cm, og ikke større. De mange stykker puttes i en 

spand og der hældes varmt vand på (gerne så varmt som muligt). 

Vandet må gerne stå sådan natten over, men kan bruges efter et  

par timer.

Derefter skal papiret slås i stykker. Dette gøres let med en borema-

skine med malingsomrører på lav hastighed, men kan også sagtens 

gøres manuelt.

Papirmassen kommes i blenderen sammen med vand (1/3 masse 

og 2/3 vand). Det skal blendes i et par minutter. Hvis blenderen  

ikke kan løbe frit, skal der tilsættes vand.

Til sidst hældes papirmassen over i en spand. Her kan den stå i en 

uges tid, hvis bare den står køligt.

Papiret fremstilles

Papirmassen skal blandes med vand i en stor balje. Du skal bruge 

mere vand, hvis du vil lave tynde ark papir, og omvendt, mere papir-

masse til tykke ark.

Rør rundt i baljen, så papirmassen ikke synker til bunds.

Nu tager du de to rammer og holder dem tæt sammen. Rammen 

med nettet skal være nederst. Rammerne skal vende, så nettet er 

i midten – altså mellem de to trærammer. Rammerne føres lodret 

ned i papirmassen.

Vend dernæst rammerne, så de ligger vandret i baljen – med ram-

men uden net øverst. Nu ligger papirfibrene sig på nettet. Derefter 



35

løfter du rammerne forsigtigt op – de skal stadig holdes vandret. 

Nu skal vandet bare dryppe af.

Når rammerne har dryppet af fjerner du den øverste ramme (uden 

net), Så lægger du rammen med papiret ovenpå et viskestykke med 

papirsiden nedad. Dup bagsiden af trådnettet med svampen, så du 

får fjernet det meste af det overskydende vand.

Nu kan du forsigtigt løfte rammen og forhåbentlig ligger papiret 

tilbage på viskestykket.

Læg et viskestykke eller en avis over papiret og pres forsigtigt med 

et varmt strygejern oven på papiret. Når papiret er næsten tørt, kan I 

hænge det til tørre eller lade det tørre færdigt i vindueskarmen eller 

på en hylde.

1.

4. 

7. 

10. 

2. 

5. 

8. 

11. 

3. 

6. 

9. 
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LÆRINGSFORLØB  
OG LEGE

De næste mange aktiviteter arbejder med at gøre affald synligt  

for børnene: Hvor meget affald producerer vi? Hvad sker der med 

det? Hvad kan I gøre i forhold til affaldssortering? Og hvordan  

genbruger man?

Forløbene fungerer som en del af den daglige rutine: Hvor meget 

skrald laver vi kræver, at man samler en masse skraldespande, og 

lader dem stå i den periode man vælger at køre forløbet. Skralde-

bande-aktiviteten kræver, at man tager en rulle affaldssække og et 

sæt skralde-”grabbere” med sig, når stuen alligevel går på tur.

Dette fokus på den daglige rutine har to formål: At vise hvordan 

skrald og affaldssortering er en del af hverdagen, og give mulighed 

for at børnene kan øve sig i dette. Efter forløbets afslutning kan 

man stadig holde fast i de skraldespande på stuen, der giver mening 

(for eksempel bioaffald, papir og restaffald). Børnene har gennem 

forløbet allerede trænet sorteringen, og så bliver det lettere for 

både dem og de voksne at fastholde vanen på stuen og i institu- 

tionen.

De to leges formål er, at lade børnene fortælle om ”derhjemme”,  

så I som voksne kan finde ud af, hvordan skrald håndteres hjemme  

i familien og børnene opdager, at de gør det forskelligt. Forløbet 

skal ses som en del af en samling på stuen. 
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  HVOR MEGET SKRALD LAVER VI?
 Aktivitet: Stuen eller institutionen bruger en reol eller rullevogn til 

at sortere affald på. Lad den stå fremme, så man i løbet af 1-2 uger 

kan se hvor meget skrald, I egentlig producerer!

 Børn:  Fra 1 stue til hele institutionen!

 Voksne: Alle involverede stuer

 Materialer: En reol eller rullevogn. Kasser eller spande til at sortere i 

samt klistermærker eller print til skiltning på kasserne.

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-

brændingens 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 sorte-

ringsregler. Se f.eks. disse plakater fra Vestforbrændingen:  

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

Plakater-for-affaldstyperne.pdf

 Tid: 1-2 uger afhængig af hvor lang tid man vil have projektet  

til at køre.

Hvor meget skrald producerer en børnehavestue egentlig? Eller en 

vuggestue? Hvad med hele institutionen?

Det er tit spørgsmål, som vi tager for givet, og det er faktisk synd! 

Denne aktivitet går ud på, at få et billede af hvor meget skrald man 

får samlet på en stue. Og afhængig af hvor man stiller ”skralde-an-

lægget” (kasserne), kan forældrene også få et indblik i, hvor hurtigt 

affald kan vokse en over hovedet.

http://www.danskaffaldsforening.dk/piktogrammer
http://www.danskaffaldsforening.dk/piktogrammer
http://www.vestfor.dk/Affald-og-Genbrug/Piktogrammer
http://www.vestfor.dk/Affald-og-Genbrug/Piktogrammer
http://www.vestfor.dk/-/media/Viden-og-laering/Skolehaandbog/Plakater-for-affaldstyperne.pdf
http://www.vestfor.dk/-/media/Viden-og-laering/Skolehaandbog/Plakater-for-affaldstyperne.pdf
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Denne aktivitet er god til at give et visuelt billede af skrald og hvad 

der sker. Man kan her gå i dialog med børnene om: ”Hvis nu det 

skrald I samler i stedet var blevet smidt ude i skoven, hvordan ville 

der så se ud?” I kan for at illustrere dette, løbende sprede det ud 

over stuen og samle det op igen, for at understøtte hvor meget 

skrald, der hele tiden kommer, og hvor meget det egentlig fylder!

Dette kan f.eks. hænge sammen med Skraldesvinets leg.

Bio-affald lugter, men …

Når man laver dette forsøg, kan det være en god ide at huske, at 

bio-affald er hurtigt nedbrydeligt og derfor også hurtigt kommer 

til at lugte. Da det ikke altid er lige rart at have stående fremme, og 

fordi det kan tiltrække fluer, så kan det være en god ide, at skille sig 

af med lige netop denne type affald løbende.

Går man 100% ind i projektet, kan man anskaffe sig en kompost, 

eller måske lave en aftale med en lokal hønseejer om, at hans høns 

kan få del i madresterne.



39

  SKRALDEBANDEN KOMMER
 Aktivitet: Tur hvor der samles skrald.

 Børn:  Enten en lille gruppe børn eller hele stuen. 

 Voksne: 1-4 afhængig af gruppen på tur.

 Materialer: Skraldeposer og skralde-”grabbere”.

 Tid: 1 time +

Denne aktivitet er god, hvis man har børnegrupper, der gerne vil 

være i bevægelse. Den kan foregå i byen eller ude i naturen, og 

afhængigt af hvor langt man skal, får man trænet at gå og være på 

tur samtidig.

I starten skal man måske hjælpe børnene med at få øje på skraldet 

(Vi lider alle af skralde-blindhed og det skal trænes væk), men med 

tiden kan de hurtigt selv få øje på det. Afhængigt af ens børnegrup-

pe kan man lære dem, at det man finder ude i trafikken, tager de 

voksne sig af, mens at de ude i f.eks. parker og skove selv kan løbe 

rundt og samle og putte i den medbragte pose.

Står der en voksen ved skraldeposen, kan man løbende gå i dialog 

med børnene om, hvad de finder og hvordan det f.eks. er endt der. 

En tom pakke cigaretter og øldåser på en strand fortæller en histo-

rie, og den kan børnene sagtens digte med på.

Samtidig kan den voksne og børnene tale om skraldetyper og hvilke 

forskellige materialer man har fundet på sin tur. Hjemme på stuen 

kan man så hælde det hele ud på stuens gulv eller ud på fliserne og 

sortere det sammen.

Tip!: Man kan vælge at sortere skraldet med børnene, når man når 

hjem og smide det i de rigtige containere, eller man kan gemme 

det som materialer til f.eks. Skraldesvinets leg eller et skrotværksted.

Forældrene

Ikke alle forældre synes at det er lige fedt, 

at deres børn begynder at samle f.eks.  

cigaretskodder op på gaden. Dette kan 

man sagtens have en samtale med børne-

ne om, samtidig med at man til forældre 

fortæller, at institutionen eller stuen arbej-

der med netop skrald, genbrug og miljø.

Måske synes forældrene ikke, at man skal 

gå og samle andres skodder op. Det er 

også fint. Men mon ikke de så også tæn-

ker sig om en ekstra gang, inden de selv 

smider et?
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  HVOR FORSVINDER  
SKRALDET HEN?

 Aktivitet: En voksenstyret rolleleg, hvor børnene fortæller om  

”derhjemme”

 Børn:  3-4 børn rolleleger, med et barn som ”legeleder”, mens 

resten af børnegruppen ser på.

 Voksne: Hele stuens voksengruppe, med én som ”legeleder”

 Materialer: Et legekøkken og en skraldespand, men mindre kan 

også gøre det. Et bord eller en stol kan sagtens gøre det ud for 

køkkenbord i en snæver vending.

 Tid: Rollelegen kan være et godt afbræk i f.eks. en stuesamling, 

hvor børnene så kan skiftes over flere uger, til at vise hvordan de 

gør hjemme hos dem selv.

En samling er en hyggelig situation. Det er her, børnene får mu-

lighed for at fortælle, hvad der rører sig for dem nu, og hvor man 

kan tale om, hvad der skal laves den dag. Dette kan vi som voksne 

sagtens bruge aktivt.

I denne aktivitet er målet, at få børnene til at fortælle om deres 

hjems skraldepraksis. Et barn vælges til at fortælle om ”derhjemme”, 

og får så lov til at tage en lille gruppe venner med op som statister: 

Er der brug for en mor? En far? Søskende?

Barnet skal så fortælle om, hvordan der laves mad derhjemme. 

Deltager barnet? Hvor forsvinder skraldet hen? Hvor mange skralde-

spande er der i køkkenet? Mens barnet leder rollelegen gennem sin 

fortælling, er det altså pædagogens rolle at spørge ind til dette. Hvad 

sker der når skraldespanden er fyldt? Hvem går ud med skraldet?
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Det vigtige er, at man ikke fordømmer barnet i legen. Svarer barnet, 

at der kun er én skraldespand, så må man acceptere det. Måske 

husker barnet forkert, måske bliver det ikke inddraget i køkken- 

kulturen derhjemme. Måske er der kun én skraldespand.

Aktivitetens mål er altså, at støtte barnet i at blive bevidst om sit 

hjem og dets skraldesortering. Derefter kan man bygge videre  

på barnets viden gennem andre mere målrettede aktiviteter,  

og måske fortæller barnet en helt anden historie hjemmefra til 

næste samling?

God til at starte skraldeforløb

Lige præcis denne leg kræver ikke meget hverken af voksen- 

gruppen eller børnene, og kan være et godt springbræt til at  

have en dialog om affald og affaldssortering.

Starter man her, kan man også bedre arbejde med hæftets andre 

aktiviteter, og vide i hvilken grad man kan inddrage forældrene.
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  SKRALDESVINETS LEG
 Aktivitet: Leg

 Børn: 5-20

 Voksne: 1-3

 Materialer: Rent skrald uden skarpe kanter. 4-6 spande eller kasser 

med genbrugsikoner – gerne med forskellige spande/kasser til 

f.eks. pap, papir, metal, plastik, bioaffald og restaffald samt en  

svine-næse/grisetryne.

 Tid: 10-40 minutter afhængig af hvor lang tid man selv og børnene 

gider. Leges den på legepladsen, mens mange børn er ude, kan 

man lade dem gå til og fra, så der hele tiden er udskiftning.

De 4-6 skraldespande stilles rundt på det område, der bliver banen. 

Skraldet må gerne være i spandene til at starte med, for om lidt 

kommer Skraldesvinet.

I starten kan det være en voksen, men senere kan også børnene 

overtage og prøve at være skraldesvin. Legen starter med at skral-

desvinet løber rundt mellem skraldespandene og vælter skrald ud 

over det hele.

Børnene skal så være skraldemænd, og det er deres opgave at  

samle skraldet op og få det hen i de rigtige skraldespande igen.

Men de skal passe på! For skraldesvinet kan sagtens finde på at  

fange børnene, når de har skrald i hånden! Er I ikke så mange i  

legen, kan barnet slippe fri ved at slippe det skrald de holder.  

Er I til gengæld mange, kan det fangede barn også blive et skral-

desvin og få sin næse på – på den måde bliver det også løbende 

sværere for de mange skraldemænd, der skal rydde op.
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Legen slutter, når alt affaldet er samlet op og gerne sorteret i  

forskellige typer affald.

Man kan vælge at gemme skrald til legen, eller slå legen sammen 

med en skraldebande-tur, som du kan læse om et andet sted i  

dette hæfte.

Lav en svinenæse!

En svinenæse kan let laves! Du tager en æggebakke og klipper en 

fordybning ud. Den maler du lyserød med to sorte prikker i bunden. 

Med en elastik har du nu din egen svinenæse!

Børnene kan også selv lave en svinenæse og skiftes til at være  

skraldesvin i legen.
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FRA JORD TIL BORD

Bio-affald er tit en uopdaget ressource, fordi man ikke på samme 

måde kan bruge det til f.eks. skrotrobotter og lignende. Men det 

betyder ikke, at det ikke kan være en givende og lærerig proces at 

arbejde med bio-affald i institutionen.

Faktisk er lige præcis bio-affald noget af det letteste at gå til. Man 

har muligheden for at lave et forløb, der størstedelen af tiden passer 

sig selv, samtidig med at man observerer med børnene og ser hvor-

dan, deres madaffald bliver til jord i komposten, og fra jorden bliver 

til nye planter, man så kan lave mad af. Projektet hedder Fra jord til 

bord, men kunne lige så vel hedde fra Gulerod til gulerod.

Det eneste det egentlig kræver at starte projektet, er plads til en  

urtehave eller højbede (En stor plastspand med hul i bunden kan 

også gøre det) og en kompost.

Føler man det fylder på legepladsen, skal man i stedet tænke på 

læringsmulighederne i at lade børn rode i kompost for at ilte det, 

plante og vande blomster og grønt – og se dem høste resultatet  

af deres arbejde i efteråret!

Med kun to-tre aktiviteter kan man faktisk gøre børnene til små 

landmænd på under et år.
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  LAV EN HAVE TIL GRØNT OG URTER
 Aktivitet: Børnene er med til at lave en have i institutionen.

 Børn: Hele børnegruppen eller i grupper, med hver sit højbed.

 Voksne: Hele stuen, eller en voksen pr. gruppe.

 Materialer: Forspirings-bægre. Et højbed eller potter, jord, frø.

 Tid: At lave forspiringsbægre og plante i dem kan godt tage 3 timer 

fordelt over to dage. At plante fra forspiringsbæger til højbed tager 

en dag. At se planterne gro vil strække sig over en kortere eller læn-

gere periode - forskelligt fra plante til plante.

Forspiring er en god måde at få alle i børnegruppen med. Samtidig 

giver det planterne den bedste mulighed for at kunne vokse op – 

man kan kalde det en slags plantevuggestue, før den begynder i 

højbeds-børnehaven.

Forspiring kan man købe forskellige små beholdere til, eller man 

kan lave dem selv af avispapir og jord.

Efter forspiring planter I de små planter over i højbede eller potter. 

Lad børnene grave i jorden, ligesom ved forspiring og lad dem for-

sigtigt løfte de små planter op og sætte dem i den nye jord. Ved at 

have hænderne nede i projektet får børnene et forhold til planterne 

og deres sårbarhed, samtidig med at de får en føling af både jorden 

og plantens materialitet.

Nu passes planterne løbende ved at blive vandet og renset for 

ukrudt, så de kan blive store og stærke. Har I plantet grøntsager, 

kan I til efteråret høste dem og lave en høstfest.
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Sådan laver du forspirings-potter

Det skal du bruge: 

 Aviser

 Tom flaske

 Så og priklejord

 Plantefrø

Sådan gør du:

Riv et stykke avispapir ud på ca. 12-15 cm i hele avisens bredside. 

Læg flasken ca. 3 cm fra kanten af avisen og rul den stramt  

sammen. 

Pak bunden sammen, som om du lukker en pakke, og stamp den  

til i bunden, så holder den formen.

Så dine frø i potten, gerne tre-fire frø i hver potte. Vand jorden 

igennem. Sæt dem i en bakke eller underskål i vindueskarmen  

med en plasticpose over eller i et drivhus.

Du kan nippe topskuddene, hvis du vil have bredere planter. Når 

spirene er blevet til små planter, er det tid til at plante i højbede.
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  KOMPOST OG ORME
  Aktivitet: Lav en kompost i børnehaven og genbrug bio-affald  

til jeres planter.

 Børn: En børnegruppe

 Voksne: Børnegruppens voksne

 Materialer: En kompost-spand, kompostorme (De røde kompost-

orme er særligt velegnede til at leve i det miljø, der er i en kompost, 

men almindelige regnorme kan også hjælpe godt til.)

 Tid: Det tager ca. 1½ time at lave kompostspanden og få fortalt 

børnene om den, og lade dem se den an.

Det er rigtig sjovt at arbejde med kompost i børnehaven. Samtidig 

er det praktisk, da man får et helt naturligt sted at gøre af bio-affal-

det fra frokost og frugt.

For at en kompost skal virke, skal man have kompost-orme. Disse 

kan være dyre, så det kan være en god ide at høre i sit nærmiljø – 

for eksempel i forældregruppen – om der er nogen, der allerede 

har en kompost, hvor man kan få lidt rødorme fra. Fordelen her er, 

at man også har en, som man kan spørge til råds løbende gennem 

forløbet.

Under installeringen af komposten kan det være en god idé, at 

lade børnene se den an og evt. kravle ind i den for at få et indblik i, 

hvordan sådan en ser ud. Børnene kan også være med til at samle 

kompost-spanden.

Når spanden er samlet, kaster man bio-affald og orme ned. Deref-

ter passer det sig selv, selvom det kan være en god ide at ilte jorden 

en gang imellem – det følger der ofte udstyr med til, men ellers kan 

en greb også gøre det.

Husk, at tilberedte råvarer, som f.eks. pasta, nudler og kogte kartof-

ler ikke må komme i komposten. Det tiltrækker rotter og dem vil vi 

gerne være fri for. Grøntsager, rester fra frugt og lignende skal man 

til gengæld endelig fylde op med. Det elsker kompost-ormene!

Tip:

Kompostspande kan anskaffes via det lokale byggemarked, måske 

kommunens tekniske forvaltning og ellers hos f.eks. www.humus.dk, 

der også har yderligere viden om kompostering og orme. 
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  FORÆLDRE-HØSTFEST
  Aktivitet: Høst de plantede grøntsager, lav mad og pynt op til fest 

for forældrene.

 Børn: Hele institutionen, hver gruppe står for en del af festen

 Voksne: Hele institutionen

 Materialer: Spande til høsten, et køkken børnene kan være i,  

indbydelser til høstfest, en festpyntet børnehave.

 Tid: Selve høstfesten kan laves en eftermiddag eller en lørdag,  

hvor forældre og børn kan komme på besøg om formiddagen.

Når tiden er ved at være inde, skal haven høstes. Her kan man give 

børnene store fade eller spande, hvor de selv får muligheden for at 

grave de nu store grøntsager op. De af børnene, der har været med 

under hele forløbet kan nikke genkendende til følelsen af jord under 

neglene, men nu har de små planter vokset sig store.

Hver stue bestemmer sig derefter for, hvad de vil lave – her må 

pædagogerne lige tale sammen, så der ikke bliver lavet æggekage 

med kartofler fra alle grupper.

For eksempel kunne en anden gruppe bage brød og kage. Der 

kan også laves æblemost – Har institutionen ikke et æbletræ kan 

en stue eller to forinden have været på ”æblerov”, hvis man har et 

lokalt område med æbler, eller hvis man kender en i nærheden,  

der gerne vil donere nogle af sine æbler.
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Der skal også pyntes op til høstfesten, så en gruppe kan tage de 

blomster, der er blevet plantet, og lave blomsterkranse eller potter 

til at stille frem.

Derudover sætter kun fantasien, og det man har plantet i løbet af 

projektet, grænsen. Vær ikke bange for at spæde lidt op med noget 

udefra. Man må godt lave æggekage, selvom man ikke har haft 

høns. På samme måde som at man godt må lave frikadeller, selvom 

børnene ikke har passet grise på institutionen. Det vigtigste er, at 

børnene får brugt nogle af deres egne råvarer og får en ide om,  

at de ikke kun kan købe, men også skabe ting ved at genbruge.

Forældrene skal inviteres. Enten til en eftermiddag eller en lørdag 

formiddag. At vælge en lørdag giver mulighed for at lade foræl- 

drene se institutionen og deres børns leg på en anden måde end  

i hverdagen. Samtidig kan de få en god snak med andre forældre  

og pædagoger i institutionen.

Efter arrangementet med forældrene kan man lave goodie-bags, 

hvor forældrene kan få lidt af maden med hjem, så det ikke går til 

spilde. Nogle vil springe på, andre kan måske overtales til en lille 

pose småkager, her er det vigtigste bare at vise goodwill, og at man 

gerne vil have hjælp til, at intet går til spilde.


