
2

Modul 1.1 Introduktion til madspild
Formål: Eleverne opnår viden om, hvad madspild 
er, hvor det forekommer, og hvilken betydning det 
har for klimaet og samfundet.
• Tidsforbrug og lokation: 2 lektioner på skolen

MODULOVERSIGT

Modul 1.2 Din købmands madspild (med besøg)
Formål: Eleverne opnår kendskab til, hvordan 
den lokale købmand eller det lokale supermarked 
arbejder for at mindske madspild ved at undersøge 
butikkens politikker og indsatser mod madspild. 
• Tidsforbrug og lokation: 2 lektioner til besøg 

hos købmand

Modul 1.3 Bekæmpelse af madspild i mit loka-
lområde (i klassen)
Formål: Eleverne får øjnene op for, hvilke mad-
spildstiltag der eksisterer i kommunen samt de 
forskellige tiltags relevans i lokalt, nationalt og 
globalt perspektiv.
• Tidsforbrug og lokation: 2 lektioner på skolen

Modul 1.4 Madspild i et samfundsmæssigt per-
spektiv. Politikker - lokalt, nationalt og globalt 
(EU).
Formål: Eleverne opnår kendskab til madspild i et 
samfundsmæssigt perspektiv. Gennem modulet 
får de kendskab til politikker og initiativer, der 
påvirker indsatser mod madspild lokalt, nationalt, 
globalt.
• Tidsforbrug og lokation: 1-2 lektioner på skolen

Modul 2.1 Bekæmpelse af madspild i mit loka-
lområde (med besøg)
Formål: Eleverne får kendskab til lokale aktører og 
deres arbejde med at mindske madspild. Eleverne 
skal observere og analysere årsager til madspild i 
fødevarekæden. 
        Tidsforbrug og lokation: 4-6 lektioner, på 
        skolen og besøg hos lokal aktør

Modul 2.2 Guidet cykeltur med Klimaambas-
saden
Formål: Eleverne får kendskab til lokale aktører og 
deres arbejde med at mindske madspild. 
        Tidsforbrug og lokation: 2-3 lektioner på 
        rundtur i kommunen

Modul 2.3 Madspild i hjemmet - hvilken mad-
spilder er du?
Formål: I dette modul får eleverne kendskab til de-
res eget madspild ved at kortlægge og undersøge 
familiens madspild. Eleverne kommer på tiltag til 
at mindske madspild i hjemmet og perspektivere 
madspildets betydning for samfundet.
        Tidsforbrug og lokation: 2 lektioner på skolen
        (fordelt på to dage) samt hjemmeopgave

Modul 2.4 Tøm køleskabet - mad-
kundskabsøvelse 
Formål: I dette modul får eleverne gode råd til 
opbevaring, datomærkning og grundsmagene. De 
får inspiration til at kunne sammensætte et måltid 
af de tilfældige råvarer, der ellers ville risikere at gå 
til spilde derhjemme.
Herudover opnår de praktisk erfaring i køkkenet 
og skal bruge deres fantasi og viden om råvarer og 
grundsmage.
• Tidsforbrug og lokation: 4 lektioner i mad-

kundskabslokalet


