
Formål med undervisningsforløbet

Formålet med forløbet er at give eleverne en dybere forståelse for 
ressourcer og ressourcespild - med madspild som omdrejningspunkt. 
Eleverne skal tilegne sig konkrete værktøjer til, hvordan de kan 
undgå madspild fremover - som en naturlig del af deres hverdag. 
Samtidig skabes en anledning for en positiv inddragelse og mulig 
adfærdsændring i familierne. 

Undervisningsforløb i 3 trin

Undervisningen består af både teori og praktiske opgaver. 

1. Teoretisk undervisning
Der gennemgås forskellen på madspild og madaffald, og    
diskuteres madspild ud fra både et lokalt og globalt perspektiv. 
Der vises film om mad- og ressourcespild, snakkes om konsekvenser 

og om hvad eleverne gør med overskudsvarer derhjemme, og 
kigges på det økologiske fodaftryk. Der vil også være en quiz om 
madspild. 
 
2. Tur ud af huset
Eleverne kommer på tur i lokalområdet, hvor de besøger et super-
marked for at se, hvad der sker med de varer, der nærmer sig sidste 
udløbsdato. Her undersøger eleverne madvarer, der bliver smidt ud 
af forskellige grunde, for at få en fornemmelse af de varer ’madspildet’ 
består af. 

3. Madlavning af overskudsvarer
Eleverne laver mad af tilfældige overskudsvarer fra et lokalt super-
marked, de afviger fra opskrifter og tænker kreativt i køkkenet. 
Eleverne skal opnå en ”fornemmelse for mad” ved at  lugte, smage 
og kigge på overskudsvarer for at vurdere, om de er for gamle til at 
spises, hvornår de kan bruges og hvad de kan bruges til.

FORNEMMELSE FOR MAD
- madspild på skoleskemaet i folkeskolen



Hvorfor undervise om madspild

• Det årlige madspild i DK er på 488.000 ton – over halvdelen   
 af dette kommer fra de private husholdninger.
• Supermarkederne smider dagligt 285.000 måltider ud – det   
 svarer til 104 mio. måltider om året.
• 20 % af alle madvarer bliver smidt ud - enten pga. buler, stød,  
 ødelagt emballage, overskreden salgsdato etc.

Derfor giver det mening at uddanne den næste generation til at 
undgå madspild, samt påvirke elevernes familier til at mindske mad-
spild, ved at sætte fokus på det i børnenes hverdag.

Målgruppe 
 
Udskolingen: 7. – 9. klasse, mellemtrinnet: (4.) 5. -6. klasse

Varighed 
 
4,5 (3 x 1 ½ t) undervisningstimer over 3 gange med fagpersoner fra 
Miljøpunkt Østerbro. 

Fag

Madkundskab, Natur og Teknik

Generelle læringsmål

Eleverne skal opnå en forståelse for de lokale og globale sam-
menhænge af madforbrug og madspild, og de skal reflektere 
over deres eget forhold til mad. Eleverne lærer om holdbarheds-
mærkning, opbevaring, og bæredygtighed. De lærer om hvordan 
madspild foregår, f.eks. i supermarkeder, og hvad der bliver gjort 
for at forhindre det. De skal selv prøve at lave mad af ingredienser, 
der ellers ville blive smidt ud. Eleverne udfordres til kreativt at bruge 
madrester og råvarer og lave mad uden at følge en opskrift slavisk. 

Afslutning

Når flere klasser tilmelder sig undervisningsforløbet, er det muligt at 
afslutte med et åbent, udendørs arrangement, hvor eleverne laver 
mad af lokale overskudsvarer til forældrene.
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