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Side 1 

Affald  
– set i relation til hjemkundskab 
 
Af Hanne Birkum Petersen, cand. pæd. i almen pædagogik  
 
Hjemkundskab beskæftiger sig med affald i relation til mad og husholdning. 
Flere af fagets indholdsområder og slutmål giver belæg for at arbejde med 
temaet: 
 
Mad, måltider og livskvalitet 
 Overveje og drøfte ansvar og omsorg i forbindelse med mad og målti-

der 
 
Fødevarer og håndværk 
 undersøge forskellige fødevarer og deres kvalitet i forhold til sundhed, 

miljø og teknologi  
 give eksempler på fødevarers vej fra jord til bord  
 
Forbrug, miljø og ressourcer 
 sætte forbrug i relation til behov, valg og vaner  
 finde frem til relevante forbrugerinformationer  
 forstå, at forbrugsvalg har miljø- og ressourcemæssige konsekvenser  
 tage kritisk stilling som forbruger.  
 
Hygiejne og sundhed 
 forklare hygiejnens betydning for miljø og sundhed 

Hjemkundskab og affald 
Hjemkundskab kan have en initierende rolle i forhold til flere af de nævnte 
affaldstemaer: Affaldets veje, mindre affald, skolens kompost og fortæl det 
til andre. Til hjemkundskab indkøbes madvarer, produkterne bearbejdes, 
og der vil altid være husholdningsaffald. I hjemkundskabstimerne tilegner 
eleverne sig viden og vaner i relation til affald. Fagteamet i hjemkundskab 
har således en særlig interesse i, at skolen får udarbejdet politikker og 
praksisser på området, som kendes og anvendes i hjemkundskab – og på 
skolen. Dette gælder fx affaldssortering og kompostering.   
 
Eleverne i hjemkundskab kan formidle deres viden om affald til skolens øv-
rige elever ved udstillinger om undersøgelser og konklusioner på arbejdet 
med affald. Det kan ske via plakater og slogans på miljørigtig adfærd i for-
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hold til temaet. Formidling til forældre kan ske via SkoleIntra – og ikke 
mindst ved eksemplarisk praksis i hjemmet.  
 
Affald vil være særligt i fokus, når spørgsmål omkring miljø og ressourcer 
er et emne i fagets årsplan. Uanset hvilket mål og indhold hjemkundskabs-
lektionerne har, vil håndtering af affald være et spørgsmål, som eleverne 
skal tage stilling til. Affaldsproblematikken er til alle tider knyttet til fagets 
håndværksmæssige arbejde i forbindelse med indkøb, tilberedning og op-
rydning.  

Et eksempel: Tomaten 
Indkøb 
Fokus er på emballage.  
Underviseren har indkøbt tomatprodukter – friske og konserverede i 
 Pap og papir 
 Skumplast 
 Plasticposer 
 Dåse 
 Plastic flasker 
 Glas 
 
Spørgsmål: 
 Hvilke former for emballage kender eleverne? 
 Hvad er de forskellige former for emballage lavet af? 
 Hvilken betydning har emballagen for tomatens holdbarhed? 
 Hvordan skal de forskellige tomatprodukter opbevares – og hvorfor? 
 Eleverne undersøger produkterne og ser, om de kan finde oplysninger 

på emballagen.  
 
Tilberedning af fødevarer 
Fokus er på, hvad vi gør med grønt affald fra madlavning. 
Retter med de forskellige tomatprodukter fremstilles. 
 
Spørgsmål: 
 Hvad gør vi med vores affald?  

– Emballage, tomatblomst, rådden tomat? Affaldsposen? 
Kompost? 

 Hvad sker der med affaldet? I affaldsposen? I kompostbunken? 
 
Oprydning efter madlavning 
Fokus er på madrester 
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Spørgsmål: 
 Hvad kan vi gemme?  
 Hvordan opbevares resten af tomatsovsen? Den flåede tomat på dåse? 
 Hvor opbevares resterne? 
 Hvordan kan vi bruge resterne? 
 
Undervisningen sker i vekselvirkning mellem teori og praksis. Når hjem-
kundskabs virksomhedsformer kommer i spil, arbejder eleverne analyse-
rende i forhold til de stillede opgaver og praktiske øvelser. Fokus og mål 
skal være tydelige, og det er underviserens opgave at få sammenfattet og 
tydeliggjort konklusionerne i forhold til de stillede spørgsmål. Når eleverne 
arbejder praktisk og konkret med affald, har de fødevarerne og dets affald i 
hænderne. Det bliver helt konkret: Hvor skal emballagen fra tomaterne 
hen? Hvor skal tomatens stilk hen? Hvad med resten af tomatsovsen? 
 
Konklusioner og perspektiver 
Elevernes refleksioner over det praktiske arbejde med tomaten og dens af-
fald kan sammenfattes og dokumenteres på flere måder. Underviseren kan 
vælge at fastholde udsagn og konklusioner på tavlen, flipoveren, den inter-
aktive tavle eller det medie, som underviseren har til rådighed i hjemkund-
skabslokalet. Det er vigtigt, at refleksionerne fastholdes, så undervisnin-
gens affaldstema ikke bliver en oplevelsesaktivitet. Handlingerne skal blive 
til læring gennem refleksioner og dialoger over det praktiske og konkrete 
arbejde i undervisningen.  
De skriftlige statements og konklusioner kan til enhver tid tages frem og 
danne udgangspunkt for det fortsatte arbejde med affaldstemaet.  
 
Spørgsmål: 
 Hvordan organiserer vi organisk affald her på skolen? 
 Hvordan fungerer ordningen? Og er den god nok? 
 Hvad sker der med husholdningsaffaldet, når det forlader skolen? 
 Kan vi organisere organisk affald anderledes på skolen? Fx kompost? 
 Hvad gør I med affaldet hjemme? 
 
Forslag om konkrete handlinger i forhold til at udvikle nye ordninger på sko-
len bør understøttes i forhold til praktiske muligheder. Handleplaner giver 
handlemuligheder – og engagement i undervisningen og i forhold til tema-
ets overførselsværdi til hjemmet og lokalsamfundet.  
 
 
 


