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ÅRETS FOKUS: TAKE AWAY-AFFALD

INTRODUKTION 

HELE DANMARK 
SAMLER AFFALD  
I UGE 15

Tak fordi I har valgt at støtte op om  
Affaldsindsamlingen 2021
Hvert år deltager børn fra hele landet i Danmarks 
Naturfredningsforenings affaldsindsamling i natu- 
ren. Børnene er med til at fjerne tonsvis af affald. 
Samtidig lærer børn og voksne rundt omkring i skoler, 
fritidsordninger, børnehaver og dagtilbud en masse 
om affald, genbrug, sortering, ressourcer og naturen.

Med Affaldsindsamlingen fjerner vi affaldet fra 
naturen og tager et vigtigt skridt imod et renere 
Danmark. Vi bidrager til, at affaldet ikke ender  
i maverne på vores vilde dyr eller blæser ud i havet 
og bidrager til plastiksuppe og dødsfælder eller 
nedbrydes til mikroplast og forurener vores  
vandmiljø.
 
Vores mål er et Danmark helt fri for affald. Vi drøm- 
mer om at afholde en affaldsindsamling, hvor vi må 
lede forgæves efter affald i naturen, fordi produk-
terne i stedet indgår i et cirkulært kredsløb og 
dermed ikke bliver til affald i første omgang – til 
glæde for vores natur, miljø, klima og økonomi.

I 2021 bliver bl.a. engangsbestik- og tallerkener af plast 
forbudt. Dermed ender det ikke i naturen fremover.

Desværre er der stadigvæk en masse tilladt engangs- 
emballage, som ofte havner i naturen. I år har Affalds- 
indsamlingen derfor fokus på at indsamle og tælle hvor 
meget take away-emballage, der ligger i den danske 
natur. 

Danmarks Naturfredningsforening vil være med til  
at sikre, at børn kan vokse op i et land, hvor vi passer 
godt på vores natur og miljø, og hvor vi kan møde  
vild, spændende og ren natur med masser af liv og 
oplevelser.

FOKUS PÅ TAKE AWAY-AFFALD:
 Bestik (skeer/knive/gafler)
 Kaffekopper
 Andre pap og plastkopper og låg
 Burgerbakker
 Pizzabakker og madbokse med og uden låg
 Juice- og kakaobrikker
 Sugerør

 Følg affaldsindsamlingen på affaldsindsamlingen.dk 
 Facebook gruppen: Affaldsindsamlingen 
#affaldsindsamlingen

Danmarks Naturfrednings-
forening vil være med til  
at sikre, at børn kan vokse 
op i et land, hvor vi passer 
godt på vores natur og 
miljø, og hvor vi kan møde 
vild, spændende og ren 
natur med masser af liv  
og oplevelser.

Vi sætter  fokus på  take away-affald

http://www.affaldsindsamlingen.dk
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DET KORTE FORLØB
Hvis tiden er knap, eller I bare er til spontan affaldsind-
samling, så er her et par råd til, hvordan I alligevel får 
meget ud af dagen. Inden I tager ud og samler ind, kan  
I øve jer i affaldssortering. En god, konkret måde at gøre 
det på er at lægge en lille bunke affald ud på gulvet eller 
i gården og i fællesskab sortere de forskellige typer affald 
– på den måde får I hurtigt styr på, at der er forskel  
på glas, papir, plastik og metal. 

Inden I skal ud at samle affald, så vælg et overskueligt 
område i nærheden af skolen eller dagtilbuddet. Når I er 
kommet afsted, kan I grovsortere affald undervejs i jeres 
indsamling. I kan evt. inddele børnene i hold, som hver 
samler én type affald – man kan skiftes undervejs. I kan 
også vælge at samle ind uden at sortere, hvis I hellere  
vil sortere al affaldet som en øvelse, når I kommer hjem 
fra indsamlingen. I år er der er bingoplade på affalds-
sækkene, som I kan sortere efter, når I kommer tilbage 
fra indsamlingen for at se, hvor meget take away affald,  
I fandt. 

DET LIDT LÆNGERE FORLØB
Som forberedelse til jeres indsamling er det oplagt at 
lave et tema om affaldshåndtering. Her kan I blive 
klogere på affaldets tur fra skraldespanden til … ja, hvor 
ender det egentlig? Tal om at mindske forbrug, genbrug, 
affaldssortering derhjemme og genanvendelse. Det aller- 
bedste er, hvis vi kan mindske vores forbrug, men det er 
også rigtig godt at genbruge. Skal vi smide noget ud, er 
det godt at affaldssortere – vi kan nemlig genanvende 
meget affald. Læs mere om dette og bliv skarpe på 
affaldshierarkiet her i hæftet. Hvis I har tid til det, kan  
I besøge den lokale genbrugsplads. Nogle steder har de 
en formidler, der viser rundt på pladsen og fortæller om, 
hvordan det hele foregår. Husk at lave en aftale med 
pladsen på forhånd. 

Måske har I allerede en idé om, hvor I vil samle affald. 
Ellers kan I tage på en gåtur og finde et egnet sted. I kan 
også tale om, hvor I synes, der trænger til at blive gjort 
rent. Måske vælger I to forskellige steder, fx strand og 
skov, hvor I kan sammenligne affaldet. På selve jeres 
indsamling kan I grovsortere affald undervejs. I kan evt. 
inddele børnene i hold, som hver samler én type affald 
– man kan skiftes undervejs. I kan også vælge at samle 
ind uden at sortere, hvis I hellere vil sortere al affaldet 
som en øvelse, når I kommer hjem fra indsamlingen. 

INSPIRATION TIL EN GOD INDSAMLING

?   Imens I sorterer, kan I tale om affaldet:  
Hvor kommer det fra? Hvorfor skal det ikke 
ligge i naturen? Hvor skal det hen nu, og hvad 
kan det bruges til?

Vi bliver SÅ GLADE hvis.. 
I efter indsamlingen vil tælle og indtaste jeres resultat på affaldsindsamlingen.dk, når I er færdige.  

Vi spørger om antal kilo, antal dåser med pant, antal dåser uden pant, stykker plastik, cigaretskodder  
– og i år spørger vi også om antal stykker take away emballage og mundbind. Når I indtaster, bidrager  

I til det landsdækkende resultat. Hvis I samtidig registrerer jeres affaldshelt (læs mere om det i folderen  
i deltagerpakken) deltager I i konkurrencen om 25.000 kr. til et grønt skoleprojekt.

Som lærer deltager du ovenikøbet i konkurrencen om et ophold på  
Skovsgaard Gods på Langeland eller et års forbrug af økologisk kaffe.

Rigtig god affalds- indsamling

HVAD SKAL/KAN  
I HAVE MED? 

• Affaldsposer (fra deltagerpakken) 
• Handsker i børnestørrelse 

• Evt. refleksveste for større synlighed 
• Evt. vaskeservietter 

• Evt. en trækvogn til større affald
• Evt. gribestænger

HVEM TAGER  
SKRALDET? 

Som indsamlere har I selv ansvaret  
for, at affaldet sorteres og afleveres på  
genbrugspladsen efter indsamlingen.  

I kan måske få hjælp af pedellen – eller  
evt. af kommunen. Nogle kommuner  

og affaldsselskaber giver nemlig  
en ekstra hånd på Affaldsind- 

samlingen og afhenter  
affald.
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FORBUDT PLAST, HVAD ER DET FOR NOGET?
Før i tiden, når man skulle på skovtur eller på stranden, 
plejede man at pakke madkurven med maden selvfølge-
lig, servietter, engangstallerkener, engangsbestik og glas, 
som man kunne smide ud, når man var færdig med sin 
picnic, så man ikke behøvede at slæbe det med hjem.

Sådan er det ikke længere!

EU står for den Europæiske Union, 
og det er en økonomisk og politisk 
organisation, som 27 europæiske 
lande er en del af. EU kan tage  
store politiske beslutninger, som har 
betydning for Danmark også. I marts 
2019 besluttede EU, at engangs-
plast skal forbydes fra 2021. 

PLASTIK 

Engangsplast er det plastik, som vi bruger en enkelt 
gang, før vi smider det ud. Det er fx plastikbestik 
(gafler, knive, skeer, tallerkener), vatpinde og suge- 
rør. Problemet med engangsplasten er, at det kun 
kan bruges en enkelt gang, før det smides ud, men 
det kræver rigtig meget energi at producere den. 

Et andet problem er, at engangsplast ofte ender  
i naturen, hvor det med tiden bliver nedbrudt til 
bittesmå stykker. Det kaldes mikroplast og er 
meget dårligt for miljø og dyr. Plastikken ender 
også ofte i havet, hvor det forurener. Faktisk er 
mere end 80 % af affaldet i havet plastik, som 
sommetider ender i maven på havskildpadder, 
sæler, hvaler og fugle, som risikerer at dø af  
plastikken.
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EN VERDEN AF PLAST
Plast er en stor del af vores hverdag. Tænk fx på plast-
poser, plastflasker, kuglepenne, låg, shampooflasker, 
tandbørster og legetøj. Plast er et billigt og stærkt 
materiale, og derfor er det i mange år blevet brugt til 
alverdens produkter. Men den store produktion og 
forbrug af plast har også store konsekvenser for miljøet 
og naturen, da plast er meget lang tid om at blive 
nedbrudt og forsvinde. Det kan faktisk tage flere 
hundrede år, og imens det nedbrydes, kan dyr tage 
meget stor skade af affaldet. I takt med, at verden får 
mere plast, ender mere og mere af det desværre  
i verdenshavene. 

Størstedelen af den plast, der ender i havet, kommer  
fra lossepladser og industriområder i hele verden, 
hvorfra det med tiden hvirvler ud i havet. En del af 
plasten stammer også fra helt almindelige mennesker, 
som efterlader mademballage og plastflasker i naturen 
tæt på kysten, men det kan vi heldigvis gøre noget ved. 
Så snart vi lader være med at smide affald i naturen, er  
vi nemlig allerede godt på vej.

HVAD KAN I GØRE FOR AT  
BRUGE MINDRE PLAST?
Plast er alle steder. Vores madvarer er pakket  
ind i plast, de poser vi handler med, er lavet af 
plast, og de ting vi leger med er ofte lavet af 
plast. Men heldigvis er der flere ting, vi kan gøre 
for at undgå at bruge så meget plast.

  Skift plastposen ud med en mulepose eller  
et indkøbsnet.

  Skift engangsbestikket ud med bestik af  
hård plast, der kan bruges igen og igen.

  Skift plastsugerøret ud med genbrugelige 
sugerør.

  Lad være med at bruge plastikposer til frugt 
og grønsager og brug i stedet en stofpose 
eller ingen pose.

  Sortér affaldet grundigt, så plast som tomme 
shampooflasker, eddike eller opvaskemiddel 
og bøtter fra marmelade eller pålægssalater 
bliver genbrugt.

DET ALLERMINDSTE PLAST
Plastikstykker på under 5 mm kaldes for mikroplast. 
De mindste stykker mikroplast er så små, at man  
ikke engang kan se dem. Mikroplast findes mange 
steder i naturen, fx i alle verdenshavene, langs  
kysterne og på bunden af havet. Når mikroplast  
først er i naturen, er det meget svært at fjerne. 
Mikroplast kommer mange forskellige steder fra.  
Fx er der mikroplast i rensecreme, i tøj lavet af 
polyester, engangskarklude, på bildæk og skosåler. 

Prøv at kigge på jeres tøjmærker, hvad er tøjet lavet af? 

85,6% af danskerne  
mener, at mikroplast  

i naturen er “ret”  
eller “meget”  
bekymrende.

”
VIDSTE I AT ...

Op mod 70 % af  
det affald vi samler  

ind i naturen, er lavet  
helt eller delvist  

af plast.



Plast kan bruges mange gange. Her er et par gode lege til  
skolegården, hvor I kan bruge plast fra dagligdagen. Ved at bruge  
plast fra fx elevernes madpakker, kan I også skabe en god samtale  
om, hvor mange dagligvarer, der faktisk er pakket ind i plast.

PLAST – GI’ DEN GAS

SKOLEGÅRDSBOWLING
I kan fx bruge plastikflasker som bowlingkegler. 

Fyld 5 til 7 halvliters plastflasker med lidt vand, sæt 
dem tættere end bredden af en tennisbold og lav 
banen med en længde på fx 3 meter, hvis det er 
mindre børn.

Hvis I bruger en fodbold eller andre bolde, så brug evt. 
større flasker og tilpas afstand mellem flasker og bold.

VIKINGESPIL
Brug plastflasker til det klassiske vikingespil, hvor de  
udgør de klodser, man normalt vælter. 

Fyld lidt vand i flaskerne, så de står stabilt og ikke 
væltes af vinden.
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!  VIDSTE I AT ... Selv de små låg på plastflasker kan blive 
brugt igen. De kan fx blive til spande, møbler og snor. 
Hvad gør I med gamle flasker hjemme hos dig?

DÅSESKJUL
En gammel og fantastisk sjov leg, hvor man skal være 
god til at gemme sig, være stille, snige sig afsted og 
løbe stærkt.

Tag en plastikflaske. Fyld en smule vand eller sand  
i den, så den ikke vælter så let, men stadig er så let,  
at man kan sparke til den uden at få en blå tå. 

Find et godt sted på eller ved skolen, hvor der er 
gemmesteder og hvor den, der er den, også har en 
chance for at se dem, der kommer løbende. 

Man kan godt være to “der er den”, men så skal den, 
der ser nogen i skjul, selv løbe hen og sige “Ole er  
i dåsen”. Prøv selv at lave regler med eleverne.

FLASKEGOLF
Lad eleverne i grupper prøve at lave deres egen 
mini-flaskegolfbane. Sæt en flaske med lidt vand,  
som fungerer som hullet. Her skal flasken blot  
rammes, og bolden skal altså ikke i hul. 

Markér med kridt eller andet et startsted. 

Lad eleverne bruge forskellige materialer: Sand, affald, 
kogler, grene m. m. som forhindringer. 

Hvis I bruger en tennisbold, skal man med hånden, 
foden, en plastikflaske eller en kæp forsøge – med så 
få slag som muligt – at komme gennem banen og 
vælte flasken.

Tegn evt. med kridt den vej, man skal spille bolden.  
Så kan eleverne komme på besøg på de forskellige 
flaskegolfbaner og prøve dem – ganske som sommer-
feriens minigolfbaner.
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Undervisning om affald
På Clio.dk har vi lavet et gratis online læringsunivers – Alt om affald – 
hvor I kan gennemføre forskellige forløb. 
I kan arbejde med fx affaldshierarkiet, upcycling og nudging, som  
også indgår i dette års inspirationshæfte. 
Der er forløb til mere end 7 lektioner. I kan tilpasse forløbet, så  
det passer til både undervisning på skolen og hjemmefra. 
Undervisningsmaterialet er som udgangspunkt lavet til mellemtrinnet  
– men kan naturligvis bruges på alle klassetrin, hvor det giver mening. 

Scan koden her...
... og kom direkte ind på portalen, hvor du kan  
finde alle de gode muligheder. 

Clio – Et online læringsunivers

http://Clio.dk
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HVAD VIL DET SIGE AT ‘UPCYCLE’?

UPCYCLING

CUSTOMIZE DIT MOBILCOVER
Man kan fx customize sit mobilcover, hvis man 
synes, det trænger til en genopfriskning. Man kan 
male på sit cover, klistre rhinsten på, lime fjer på og 
meget mere. Her et et par ideer til, hvordan man kan 
customize sit cover. 

Med bare neglelak og en skål vand kan man skabe et 
fedt look på sit cover. Man hælder neglelak direkte 
fra flasken ned i skålen med vand ved at flytte hån- 
den i cirkler, så der opstår cirkler af neglelak i van- 
det. Brug gerne min. 2 farver for et spil. 

Herefter tager man enden af en pensel eller blyant 
og laver små cirkler i neglelakken, hvorefter man 
hurtigt dypper coveret med indersiden nedad i skå- 
len. Så skulle der gerne opstå et abstrakt mønster, 
når den er tørret.

Man kan omdanne gamle ting til noget helt andet, så 
de fx får en anden funktion eller et andet udseende. 
Det kaldes for upcycling. Det er upcycling, når man fx 
bruger en gammel dug til at sy et fedt nyt indkøbsnet 
eller en bøllehat, gammelt tøj til et tæppe eller dåser  
til lysestager. Der er masser af gode ideer og tips og 
tricks til upcycling, hvis I søger på nettet på “upcycling 
ideas” eller “upcycling projects”. Der er også gode 
ideer at finde på Clio, hvor vi fx har lagt et par videoer 
ind med ideer til at upcycle fars gamle slips til en 
scrunchie, og hvordan man giver en slidt hvid t-shirt 
nyt liv ved at bruge planter til at farve den.

Der er også nogle, som bruger ordet “customize”.  
Det betyder at tilpasse eller personificere. Når man 
customizer noget, tilpasser man det altså sin egen 
personlige stil. Måske er man til et råt look med klister-
mærker på rygsækken, måske er man mere til glitter?
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Når skoletasken skal bruges for 3. år i træk, er det måske 
fristende at købe en ny, men det behøver man faktisk 
slet ikke. Der er mange måder at få en gammel skoleta-
ske til at skinne som ny igen. Man kan fx pynte den med 
en malet regnbue, brodere et smukt mønster eller give 
den nyt liv med perler og glitrende sten.

Her er et par tips til, hvordan I kan upcycle elevernes 
skoletasker.

Mal på tasken
I kan give skoletaskerne nyt liv ved at male på dem.  
Til dette skal I bruge tekstilmaling eller akrylmaling,  
hvis tasken er lavet af glat materiale, en malerpensel  
og skoletasker.

Herfra er er det kun fantasien, der sætter grænser. 
Måske skal taskerne have en stor regnbue på midten, 
elevernes yndlingsband eller et citat, I godt kan lide. 
Mulighederne er uendelige.

   Man kan også lave et tryk på sin taske med 
tekstilmaling. Fx kartoffeltryk eller linole-
umstryk. Find inspiration til kartoffeltryk  
på Skoven i Skolens hjemmeside. 

Upsparkl’  tasken
En anden mulighed er at pynte tasken med rhinsten, så 
den glimter på lang afstand. Rhinsten kan købes i den 
lokale hobbybutik eller på nettet. I skal også bruge noget 
stærk lim enten fra fx en limpistol eller en hobbybutik.  
Og så er det igen med at være kreativ: Måske skal 
stenene danne et mønster, måske skal de være i for- 
skellige farver. Det er op til jer.

Stryg pynt på tasken
Hvis eleverne synes, det kan være svært at male noget 
selv, kan man også købe mærker, der kan stryges direkte 
på tasken. Man kan finde mærker i alle størrelser og 
motiver. For eksempel kan man få mærker med fugle, 
blomster, flyvemaskiner og meget andet. 

Inden I beslutter jer for at upcycle taskerne på denne 
måde, er det vigtigt at vide, om stoffet på skoletaskerne 
kan tåle høje temperaturer. Det finder I ud af ved at 
kigge på vaskemærket i taskerne. Man kan også sy 
mærkerne på, hvis stoffet ikke tåler høje temperaturer. 

Når I har fundet de mærker, I vil stryge på, indstilles 
strygejernet til 130-140 grader, hvis tasken er af 
bomuld. 

Så placeres stofmærket, hvor det skal sidde, et viske-
stykke lægges over mærket og der stryges i 15 sek.,  
til mærket sidder fast. 

Herefter vendes tasken på vrangen og mærket stryges 
fast på bagsiden. 
 
Hold strygejernet på i ca. 30 sek., til det sidder helt fast. 

Brodér en yndlingsfigur
Hvis eleverne er rigtig seje, kan I give jer i kast med at 
brodere noget på skoletaskerne. Man kan fx lade sig 
inspirere af sin yndlingsfigur fra en film eller musikvideo 
eller sit yndlingsdyr. 

Når I har fundet ud af, hvad I vil brodere, printes det ud 
og figuren klippes ud, så den er klar til at blive tegnet 
direkte på tasken. Brug en blyant, hvis I skulle ramme 
ved siden af skabelonen. 

Når I har tegnet omridset af jeres figur, skal I bruge en 
nål med et stort øje, en broderiring og broderitråd. 
Alle dele kan købes på nettet eller i den lokale hobbybutik. 
Man skal bruge ret meget broderitråd til et større motiv, 
så beregn gerne cirka 5 x 8 meter til motivets grundfarve. 
For at udfylde figuren, syes frem og tilbage rigtig mange 
gange, til figuren er fyldt ud. Herefter laver man detaljer 
som øjne, næse og mund. Man kan også vælge et mere 
simpelt motiv eller brodere sit navn på sin taske.

 UPCYCL’ SKOLETASKEN



 BYT TIL NYT
Det kan være ret sjovt at handle med brugte ting – men 
I kan også handle uden penge. At bytte i stedet for at 
købe kaldes bytteøkonomi. 

På et byttemarked foregår handel ved, at man bytter 
sine egne brugte sager med andres ting – på den måde 
får man nye ting uden at bruge en øre, samtidig med at 
man kommer af med de ting, man ikke længere bruger. 

  Bed eleverne finde ting derhjemme, de ikke  
længere bruger. Måske er de blevet for gamle  
til noget legetøj? Måske er de vokset ud af en 
sweater, de fik af mormor sidste jul? 

  Bed eleverne medbringe tingene til skolen,  
hvor de kan bytte med de andre i klassen.  
I kan måske stille borde op, så alle har en lille 
stand som på et loppemarked

  Måske skal klassens familier inviteres til bytte- 
markedet?

Når I bytter i stedet for at købe nyt, siger miljøet tak for 
hjælpen. Når ting cirkulerer i stedet for at blive smidt ud, 
så skåner vi affaldssystemet og vores miljø. Det kaldes 

cirkulær økonomi. Samtidig køber vi færre nyproduce- 
rede ting, og det betyder mindre produktion, mindre 
ressourcespild og mindre røg!

Hvad kan man bytte?
Her er tre gode spørgsmål, eleverne kan stille sig 
selv, når de skal finde ud af, hvad de skal bytte

  Hvad kan jeg undvære?
  Hvad har jeg ikke brugt i mere end et år?
  Er mine bytteting i god nok stand til, at  
andre kan bruge dem?

 BYTTEREOL PÅ SKOLEN
Hvis I skulle stå tilbage med nogle ting, som ikke er 
blevet byttet væk efter skolens byttemarked, kan I over- 
veje at lave en byttereol eller et bytteskab på skolen.  
En byttereol fungerer som en permanent byttecentral. 
Hvis I har et ledigt hjørne på skolen eller i børnehaven, 
kan I måske opstille en byttereol. Her kan man stille  
en brugt bog, man ikke vil læse igen, et spil, man ikke 
længere får brugt, eller måske sidste sæsons fodboldstøv-
ler. På den måde kan andre få glæde af en god bog, de 
ikke har læst, et Playstation-spil, de ikke har spillet osv.

UPCYCLING-CAFÉ I KLASSEN
Det kan nogle gange være lidt svært at komme i gang med et større upcycling-projekt 
derhjemme, men hvis I sammen i klassen laver en upcycling-café, hvor man medbringer 
et projekt, man har lyst til at arbejde på i tre timers tid, bliver det pludselig meget nemmere 
og sjovere at være kreativ. I kan alliere jer med en håndværk- og designlærer, som garan- 
teret har en masse gode ideer og materialer, I kan bruge til jeres upcycling-projekter.

Her et forslag til, hvordan fars gamle 
slips kan blive til en scrunchie.
Du kan se filmen på Clio. 

 Et slips

 En elastik

 Tråd

 Nåle

 Sikkerhedsnål/clips

 Opsprætter

 Målebånd
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 BYT UD FRA ET TEMA
Det kan være en god idé at fastsætte et tema for en 
byttedag, så skolen ikke ender med at bugne med alle 
mulige ting efter byttedagen. Her er et par forslag til, 
hvilke temaer, I kan udvælge:

 Tegneserier
 Bøger
 Sko og støvler
  Aflagt tøj: kan være årstidsbestemt som  
sommertøj eller vintertøj

  Legetøj
  Brætspil, computerspil og konsolspil
  Ting til at være kreativ med: Malebøger,  
farver, maling etc.

  Disney-ting – spil, film etc.
  LEGO
  Alt der vejer mindre end 5 kg
  Alt der fylder mindre end hvad der kan  
være i en skoletaske

  Tegninger eller andre hjemmelavede ting

Byttedage kan også udvides til bytteuger, hvor eleverne 
medbringer et par ting inden for den kategori, I vælger 
om mandagen. Så kan tingene enten stå på en byttereol 
i klasselokalet eller et bord eller lignende 
uden for lokalet, og så kan eleverne 
bytte i løbet af ugen. 
Fredag kan I sammen 
fragte resterne af 
byttetingene til den 
nærmeste genbrug. 
Måske kan en 
forælder på vej  
hjem hjælpe  
med at aflevere 
tingene.
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HVORFOR AFFALDSSORTERE?
I moderne affaldsbehandling forsøger man at genbruge 
mest muligt, brænde mindre og smide mindst muligt  
på sorteringsanlæg/deponi. Når man genbruger affald, 
sparer man nemlig energi og vand. Og man skal ikke 
hente så mange råstoffer og materialer til nye ting  
i naturen. 
 
Hvis vi sørger for, at alt affald bliver sorteret grundigt, 
kan vi genanvende det meste. Hvis vores affald ikke  
er sorteret, kan det ikke genanvendes. Affald kan sor- 
teres på mange forskellige måder og i flere forskellige 
led. Det er derfor vigtigt, at vi ved, hvordan man skal 
sortere affald i den kommune, vi bor i. Jo mere affald  
vi sorterer, jo mere affald kan genanvendes. 

En opgave til eleverne kan være at tale om affaldssortering  
i hjemmet. Sorterer I hos jeres familie? Hvor mange skralde-
spande har I? Og hvad skal der i de forskellige skralde

AFFALDSSORTERING 

Hey forældre.  
Hvordan sorterer  

vi egentlig  
affald herhjemme?

!   VIDSTE I AT... 
Det giver virkelig pote at sortere affaldet  
ordentligt. Fx kan 1000 aluminiumsdåser blive  
til en ny cykel og 50 plastflasker kan blive til  
en ny fleecetrøje.
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spande? Må pap og papir fx komme i samme container?  
Må glas og plast? Eleverne kan også tale med deres for- 
ældre om affaldssortering, hvis de skulle være i tvivl.  
I kan også undersøge, hvor mange affaldsspande, I 
sorterer affaldet i på skolen. 

AFFALDSSORTERINGS-STAFET
Det kan være svært at huske, hvordan affald skal 
sorteres. Hvad med at prøve affaldssorterings-stafetten 
af? Legen går ud på at blive bedre til at sortere affald  
i de rigtige spande.

Til legen skal I bruge:
  Forskellige typer affald: plast, papir, pap, metal,  
glas, bioaffald, restaffald etc.

  Skilte eller spande med de forskellige sorterings- 
muligheder, der er gældende i skolens kommune

  Et forholdsvist stort areal som en skolegård  
eller græsplæne

Eleverne kan være med til at finde affald frem fra skralde-
spande på skolen, som I på den måde også kan få sor- 
teret. Affaldet lægges i bunker foran eleverne, som ind- 
deles i hold og stiller sig på række. Det er en fordel, hvis 
der er lidt af hvert affald hos alle holdene og lige mange 
stykker affald. Eleverne skal nu skiftes til at løbe ud med 
et stykke skrald og placere det i den rigtige spand eller 
ved det rette skilt, som affaldet skal sorteres efter.

Læreren kan evt. holde øje med, om alt affald ender  
i de rigtige bunker. Når et hold ikke har mere affald, 
sætter de sig ned for at vise, at de er færdige. Når alle 
hold er færdige med at sortere, kan I sammen gennemgå 
affaldet: Er det sorteret rigtigt? Er der noget af affaldet 
som kan være særlig svært at placere? Fx beskidt pap, 
som ikke må smides i pap.

FARLIGT AFFALD
Noget affald kaldes for farligt affald, fordi det indeholder 
giftige kemikalier, forurenet jord eller særlige typer plast, 
som ikke kan genanvendes. Farligt affald er fx mobiltelefo-
ner og batterier, maling, spray-dåser og rengøringsproduk-
ter. Man kan typisk se på etiketten, om affaldet er farligt 
eller ej. Hvis der er en flamme eller et dødningehoved 
på den, betegnes det som farligt affald.

Det farlige affald kan vi ikke brænde eller genbruge. 
Derfor bortskaffes det på særlige deponi- eller sorte-
ringsanlæg. Her skal det farlige affald ligge, indtil vi 
opfinder metoder til at genanvende eller forbrænde det. 
Farligt affald er det værste affald, og det ligger derfor 
nederst i affaldshierarkiet.

Affaldshierarkiet er en model, som kan hjælpe os, 
når vi skal gøre noget ved affaldet. Jo længere oppe 
affaldet befinder sig, jo bedre. Politikerne bruger 
også affaldshierarkiet, når de skal træffe beslutnin-
ger om affald eller lave nye love. Modellen her ligner 
en tragt, og det affald, der er nederst i tragten, er 
det affald, der er det værste – det farlige affald.

AFFALDSSORTERING 

?   Har I noget farligt affald i klasselokalet, hvad  
med hjemme hos eleverne? Gennemgå klasse-
værelset og se, om I kan finde noget farligt  
affald som fx batterier.

Her er modellen vist som en tragt.  
Jo længere oppe affaldet befinder sig – jo  
bedre. Vi vil faktisk helst undgå, at noget  
affald ender nede i spidsen af modellen.  
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Når I har udvalgt, hvilken vane I gerne vil ændre, og 
hvordan I vil gøre det, kan I evaluere på, hvor gode 
eleverne eller skolen er til at affaldssortere eller 
ramme skraldespanden, når de smider affald ud. 

Hvis I vil holde øje med, hvor god skolen er til at 
ramme spandene, kan I veje skraldespandene, inden 
I starter jeres nudging og veje dem igen efter en uge 
eller to med nudging: Er der forskel på mængden af 
skrald? Klassen kan også alliere sig med skolens 
servicemedarbejder, som måske kan fortælle, om 
der er fundet mere eller mindre affald i og uden  
for skraldespandene i den sidste uges tid.

Hvis I vil holde øje med, hvor god skolen er til at 
affaldssortere, kan I holde godt øje med skralde-
spandene fra I starter med nudging og en uge eller 
to frem. Sorterer klassen eller hele skolen rigtigt 
eller er der endt pap eller papir i plastspanden?

Tal med klassen om, hvordan jeres nudging er gået 
og vend, hvad der er gået godt og mindre godt, og 
hvorfor eleverne tror, det er gået sådan. 

BIDRAG TIL DE GODE VANER
Nudging er en måde at få folk til at ændre deres vaner 
på. Fx kan man forsøge at få folk til at blive bedre til  
at sortere affald eller få folk til at blive bedre til at  
slukke lyset, når de forlader et lokale som den sidste. 
Snak med klassen om en eller flere affaldsvaner, de 
kunne tænke sig at skubbe til i klasselokalet eller på 
skolen.

IDEER TIL VANER, MAN KAN ÆNDRE PÅ

  Blive bedre til at sortere affald
  Blive bedre til at smide affald i skraldespanden  
og ikke efterlade det

  Blive bedre til at have mindre plastemballage  
med på madpakke

I kan ændre på nogle af elevernes vaner ved at 
bruge nudging. I figuren på næste side, finder  
I forslag til, hvordan I kan bruge nudging til  
at ændre nogle af de nævnte vaner.

EVALUÉR KLASSENS NUDGING

NUDGING

76,4% 
af danskerne  mener, at affalds- håndtering skal  være en del af  undervisningen  i folkeskolen.
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HVIS ELEVERNE VIL BLIVE BEDRE TIL  
AT SMIDE AFFALD I SKRALDESPANDEN  

OG IKKE EFTERLADE DET

HVIS ELEVERNE VIL BLIVE BEDRE  
TIL AT SORTERE AFFALD

Sæt billeder af 
elever op ved  

skraldespandene, der 
ser glade ud, fordi  

skraldet ender i 
skraldespanden.

Sæt billeder af øjne  
op eller tegn/mal selv 

nogle, der kan “overvåge” 
skraldespandene og “se”  

om eleverne smider 
affaldet i spanden.

Lav skilte til 
skraldespandene  
med billeder af,  
hvad der skal i 
hvilke spande.

Skriv med  
bogstaver på  

skraldespandene, 
hvad der skal  

i dem.

Arbejd på en 
skraldemelodi eller 
vers, hvor I synger 
om, hvad der skal 

sorteres for  
sig selv. Sæt skilte på de  

skraldespande, hvor i  
affaldet kan genbruges:  

Det kan fx være skilte med 
genbrugssymbol på eller skilte 
med billeder af, hvad affaldet  

kan blive til, når det gen- 
bruges (dåser kan fx blive  

til en cykel).

Identificér 
områder på skolen, 

hvor der ofte smides 
affald og sæt billeder  

op her (laminerede, hvis de 
skal sidde udendørs), hvor 

eleverne ser sure ud,  
fordi der bliver  
smidt skrald.

Tegn fodspor på 
asfalten eller græsplæ-
nen med kridt eller kalk 

eller sæt tape op indendørs 
hen til skraldespandene, så 

man kan følge sporet til 
affaldsspanden.

Gør det sjovere at  
smide affald ud ved at 
sætte skraldespandene  

i forskellige højder, hæng  
en skraldespand op, tegn  

målcirkler rundt om en skralde- 
spand som i dart, vend en  
skraldespand skråt for at  

være i skudsikker  
retning.

Hæng ting på 
spandene, der  

indikerer, hvad der  
skal hvorhen (plast  
på plastspanden,  

papir på papir etc.).

NUDGING

Lav små 
diplomer eller 
thumbs up ved 

skraldespanden, man 
kan tage, når man 
har smidt affaldet 

i spanden.

En måde at nudge  
andre til at affaldssortere  

på er ved at bruge memes,  
som kan printes ud og  

hænges op rundt på skolen.  

Her er et meme som  
inspiration.

NÅR FOLK FORTÆLLER  
MIG AT DE IKKE  

AFFALDSSORTERER



VIND 25.000
 TIL ET GRØNT PROJEKT
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Vær med i konkurrencen om 25.000,- til din skole. I har modtaget alt, I skal bruge: 
Affaldshelt T-shirt til kåring af jeres affaldshelt, inspirationsmateriale til grøn under-
visning og god kaffe til at kickstarte det hele!

Nominér jeres Affaldshelt på affaldsindsamlingen.dk, når I registrerer jeres resultater 
fra årets indsamling – så udlodder Merrild i samarbejde med Affaldsindsamlingen 
2021 en gavecheck på 25.000,- til et grønt projekt på skolen.

Få mere information, gratis diplomer og ekstra T-shirts på Affaldshelt.dk!
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HVAD SKER DER MED VORES AFFALD? 
Tænker I sommetider på, hvor affaldet ender, når 
skraldebilerne henter det fra jeres affaldsspande? 

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor affal- 
det fra lige nøjagtig jeres containere ender. Hvis man 
gerne vil vide mere om affaldssortering, og hvor ens 
affald ender, er det derfor altid bedst at kontakte ens 
egen kommune for at blive klogere.

Skraldebilerne sørger for, at det sorterede affald ikke 
blandes sammen, så det er faktisk forskellige skralde- 
biler, der henter affaldet. Skraldebiler med to rum kan 
have to forskellige slags affald med – fx bioaffald og 
restaffald, og så er det en anden skraldebil, der kommer 
og afhenter de andre typer affald. Skraldebiler plejede 
faktisk kun at have et enkelt stort rum, men i dag har  
de fleste to. På den måde bliver det sorterede affald,  
vi smider ud, ikke blandet sammen på vej til genbrugs-
pladsen. Når en skraldebil fx henter bioaffald og rest- 
affald, læsses bioaffaldet af et andet sted end restaffal-
det, da de to typer affald behandles på forskellige 
måder for at kunne genanvendes. Derfor er det også 
vigtigt, at vi sorterer affaldet derhjemme.

Det er også derfor, det er vigtigt, at vi husker at sortere 
vores affald, så det ender de rigtige steder. Hvis vi er 
gode til at sortere affaldet, er der størst chance for, at 
det kan genanvendes og bruges igen som det er eller  
til noget andet.

HER KAN I SE, HVAD JERES AFFALD  
KAN BRUGES TIL

 Restaffald forbrændes og bliver til el og varme.
  Madaffald bioforgasses og bliver til gas, gødning  
og forbrænding.

 Papir presses i baller og bruges til genbrugspapir.
 Pap presses sammen og bruges til genbrugspap.
  Hele glas og flasker vaskes og kan genbruges 
direkte, mens knust glas knuses og smeltes om.

  Jern og metal smeltes om til nyt metal.
  Haveaffald knuses, komposteres og kan  
sælges som kompost.

  Plast sendes til sorteringsanlæg, hvor det  
sorteres og smeltes om og bruges til produktion 
af ny plast.

  Storskrald genbruges eller brændes og bliver til  
el og varme

  Farligt affald genbruges, brændes eller deponeres 
forsvarligt, så de farlige stoffer ikke skader os  
selv eller miljøet.

HVOR ENDER AFFALDET?



TAG PÅ TUR TIL SUPERMARKEDET
I kan blive meget klogere på, hvor mange af de 
dagligvarer, I har i jeres hjem, der kan genbruges, 
hvis I besøger et supermarked. Prøv at se, om I kan 
finde ting, der kan genbruges? Kan I fx finde genop-
ladelige batterier, genbrugspapir, returflasker/-dåser, 
engangsbestik, plastikposer, tyggegummi? Og hvilke 
af de ting, kan vi rent faktisk bruge igen?

HVAD SKER DER MED AFFALDET  
FRA JERES SKOLE?
I kan i klassen udforske, hvad der sker med lige nøjagtig 
jeres skoles affald, når det afhentes af skraldebilerne. 
Her er et par tips til, hvordan I bliver klogere på, hvor 
jeres affald ender og hvad det bliver brugt til.

KIG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE
På kommunens hjemmeside kan I læse om, hvordan 
affaldet i kommunen skal sorteres, og hvor det ender.

Hvis I er rigtig seje, kan I prøve at kontakte nogle af 
politikerne i jeres byråd og snakke med dem om, 
hvordan der sorteres affald i kommunen, og hvor  
meget af affaldet der genanvendes og får nyt liv.

TAG PÅ TUR TIL DEN LOKALE GENBRUGSPLADS
En genbrugsplads er et sorteringsanlæg eller container-
plads, hvor affald sorteres og sommetider også genan-
vendes. Genbrugspladser findes over hele landet, så 
man kan komme af med sit affald. Man kan som privat-
person indlevere sit affald på pladsen, hvor det skal 
sorteres. Normalt er der ansat flere medarbejdere til at 
hjælpe med at sortere affaldet, så man er sikker på, at 
affaldet ender det rigtige sted.

På flere genbrugspladser er der placeret et lille ‘bytte- 
hjørne’, hvor de ting, der ikke fejler noget, kan stilles. 
Her kan man så bytte med andres ting, og man kan være 
heldig at komme hjem med et helt gratis loppefund.  
På nogle genbrugspladser er der også tilknyttet en 
genbrugsbutik, hvor man kan købe de ting, andre har 
indleveret, meget billigt.

TAG PÅ TUR TIL ET SORTERINGSANLÆG
Hvis I gerne vil blive endnu klogere på sortering af affald 
med henblik på genanvendelse, kan I tage på tur til et 
sorteringsanlæg. Her kan I lære om sammensætningen 
af dit plastaffald, og hvilke plastprodukter, som er desig- 
net, så de kan genanvendes. Jo renere plasten kan sor- 
teres, des lettere er den at genanvende. Herefter bliver 
den sendt videre til genanvendelsesanlæg. Når plastaf-
fald skal genanvendes, foregår det på forskellige måder, 
men fælles for måderne er, at det bliver skåret i mindre 
stykker og lavet om til små plast pellets. 
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Affaldsindsamlingen
Hvert forår deltager børn fra hele landet  
i Danmarks Naturfredningsforenings affalds- 
indsamling i naturen. 

Børnene er med til at fjerne mange tons affald.  
Samtidig lærer børn og voksne rundt omkring  
i skoler, fritidsordninger, børnehaver og dag- 
tilbud en masse om affald, genbrug, sortering,  
ressourcer og naturen. 

Takket være den store, fælles indsats får vi  
en renere og smukkere natur, der også bliver  
et sikrere levested for dyrene. 

I Danmarks Naturfredningsforening vil vi være  
med til at sikre, at børn kan vokse op i et land,  
hvor vi passer godt på vores natur og miljø,  
og hvor vi kan møde vild, spændende og  
ren natur med masser af liv og oplevelser.
 
Vores mål er et Danmark helt fri for affald.

affaldsindsamlingen.dk/born
Under Danmarks Naturfredningsforening

http://affaldsindsamlingen.dk/born

