Unge Stopper Madspild

Kære underviser
I materialet, du sidder med, finder du en række moduler, der belyser madspild fra
flere forskellige vinkler. Materialet er udarbejdet af Klimaambassaden (CONCITO) i
samarbejde med Demokratiskolen. Formålet med materialet er at introducere eleverne til
konsekvenserne af madspild og give dem viden, redskaber og erfaringer til at udvikle ideer
og løsninger, som kan mindske madspild lokalt i deres hjem og kommune.
Modulerne er opbygget, så I selv kan bygge det forløb, der passer til klassens niveau og den
tid, I har afsat. De introducerende moduler (modul 1.1-1.4) er tænkt som en introduktion til
emnet madspild. De varierer fra 1-2 lektioners varighed og kan bruges alene eller i kombination med hinanden. De udvidede moduler (modul 2.1-2.4) strækker sig over flere lektioner,
hvoraf nogle moduler fordeler sig over flere dage. Disse moduler kræver forhåndsviden om
madspild fra enten de introducerende moduler eller tidligere forløb om madspild i klassen.
Har klassen slet ikke arbejdet med madspild før, anbefaler vi at starte med modul 1.1, der
giver eleverne en generel introduktion til madspild og dets konsekvenser.
Under hvert modul er der en beskrivelse af formål, kompetencer, introduktion, en beskrivelse af selve øvelsen samt tilhørende præsentation, arbejdsdokumenter m.m.
Flere af modulerne indeholder besøg ved aktører i lokalområdet. Til disse moduler vil der
derfor være noget forarbejde i form af koordinering af besøg. Det vil være muligt at få
besøg af klimaambassadører fra CONCITOs Klimaambassade.

God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Foreningen for Demokratiskolen og CONCITOs Klimaambassade
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MODULOVERSIGT

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

Modul 2.2 Guidet cykeltur med Klimaambassaden
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 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 2.3 Madspild i hjemmet - hvilken madspilder er du?
Formål: I dette modul får eleverne kendskab til deres 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 1.3 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde (i klassen)
Formål: Eleverne får øjnene op for, hvilke madspildstiltag der eksisterer i kommunen samt de
forskellige tiltags relevans i lokalt, nationalt og
globalt perspektiv.
• Tidsforbrug og lokation: 2 lektioner på skolen

Modul 2.4 Tøm køleskabet - madkundskabsøvelse
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 madkundskabslokalet

Modul 1.4 Madspild i et samfundsmæssigt perspektiv. 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 lokalområde (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
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1.1 Introduktion til madspild

INTRODUKTION TIL MADSPILD

Formål med modul
Eleverne opnår viden om, hvad madspild er, hvor det forekommer, og hvilken
betydning det har for klimaet og samfundet.

Kompetencer
Gennem oplæg og mindre øvelser styrkes elevernes evne til at forholde sig til
ny viden og reflektere kritisk. Med denne viden reflekteres der over egne erfaringer og eget madspild.

Tid
2 lektioner a 45 min

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
ǧ

Powerpoint præsentation med små øvelser undervejs (laves i mindre grupper).

ǧ

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RL_NYVxe8uY

ǧ

Skabelon til madspild i fødevarekæden (print skabelon til gruppearbejde)

ǧ

Husk projekter, skærm og højtalere (til visning af video)
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1.1 Introduktion til madspild

Introduktion
Omkring en tredjedel af maden på vores klode ender i skraldespanden, og Danmark rangerer højt på listen over lande med mest madaffald per indbygger.
Samtidig står kloden over for kolossale problemer, som blandt andet kan relateres til madspild. Madspildet påvirker klimaet gennem CO2-udledning, og det
har økonomiske og sociale konsekvenser.
Verdensbefolkningen forventes at stige til ni milliarder i 2050, og dermed stiger
behovet for fødevarer. Globalt er der også omkring 870 millioner mennesker, der
dagligt sulter. Det økonomiske tab ved madspild anslås at svare til mere end 7920
milliarder kroner globalt.
I dette modul vil eleverne blive introduceret til, hvad madspild er, hvor det opstår, og hvilke konsekvenser det har for samfundet.
Modulet består af en præsentation med små øvelser og en film.

Sådan gør I
Brug den vedhæftede præsentation som udgangspunkt for lektionen.
Undervejs i præsentationen vil der være mindre øvelser for eleverne.
Det er muligt at kontakte Klimaambassaden og få en frivillig klimaambassadør
ud og holde oplæg for eleverne om madspild.

ØVELSER
Minimering af madspild i hjemmet - 10 min:
ǧ Eleverne skal sammen to og to komme med forslag til, hvordan de selv kan
minimere madspild. Det kan for eksempel være i forbindelse med tilberedning, rester på tallerkenen på grund af for store portioner, mad der bliver
for gammelt, rester fra aftensmaden og lignende.
ǧ Bilag 1: Hvad kan du gøre?
ǧ Skriv efterfølgende alle elevernes forslag op på tavlen
Madspild i fødevarekæden - 10 min:
Hvor i fødevarekæden kan der opstå madspild?
Identificer hvordan der kan opstå madspild i de forskellige led af
fødevarekæden og udfyld skabelonen.
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1.1 Introduktion til madspild

SKABELON Madspild i fødevarekæden
Identificer
hvordan
der
kan
Identificer
hvordan
der
kanopstå
opståmadspild
madspildi ide
de forskellige led af
forskellige led af fødevarekæden.
fødevarekæden.

5

6

1.2 Din købmands madspild

DIN KØBMANDS MADSPILD (MED BESØG)

Formål med modul
Eleverne opnår kendskab til, hvordan den lokale købmand arbejder for at
mindske madspild ved at undersøge butikkens politikker og indsatser mod
madspild

Kompetencer
I dette modul træner eleverne deres evner til at kommunikere og formulere deres tanker og idéer samt at planlægge og gennemføre et interview. De får også
viden om, hvordan madspild kan forebygges lokalt i en virksomhed.

Tid
2 lektioner a 45 min

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
ǧ

Hjælpeark med spørgsmål til forberedelse af interview

ǧ

Rapport udarbejdet af blandt andet Netto og Fødevarebanken vedrørende
danskernes bedste idéer mod madspild i detailhandlen: https://nettodkprodstorage.blob.core.windows.net/media/1634/20170609_netto-madspildside-er-rapport-web.pdf
I kan blandt andet se, om den lokale købmand eller det lokale supermarked
har iværksat nogle af de foreslåede initiativer i rapporten.

ǧ

Arranger besøg hos lokal købmand eller lokalt supermarked

Introduktion
Madspild i detailhandlen er estimeret til at stå for 23 % af det årlige danske
madspild, hvilket svarer til cirka 163.000 tons madspild om året. Detailhandlen
inkluderer engroshandlen, store supermarkedskæder og specialbutikker som
bagerier, slagtere og frugt- og grøntforretninger.
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1.2 Din købmands madspild

Det handler især om fødevarer såsom frugt, grønt, brød, kager, kød, fisk og mejeriprodukter. Madspild i denne sektor kan blandt andet skyldes
fejlmærkninger, beskadiget emballage og bestilling af for store mængder varer.
Dertil er forventninger om bugnende hylder helt op til lukketid og krav om helt
friske varer af høj kvalitet også nogle af grundene til, at fødevarer bliver kasseret, selvom de endnu er spiselige. Tiltag med nedsatte priser på madvarer tæt
på udløbsdatoen ses i stigende grad i flere kæder.
Af andre tiltag mod madspild i detailhandlen kan nævnes salg af varer efter
vægt, afskaffelse af mængderabatter, donering af mad til velgørenhed, udnyttelse af varer tæt på udløbsdatoen til færdigretter i butikken (eksempelvis rugbrød til rugbrødscroutoner) og oplysningskampagner. Den største udfordring
ved at reducere madspildet i detailhandlen er manglende økonomisk gevinst
ved at indføre tiltag, foruden lovgivningsmæssige barrierer (kilde: www.madspild.dk).
Ved at besøge en lokal købmand kan eleverne se, hvordan der i praksis arbejdes på at begrænse madspild. Her kan de også få en indføring i, hvad der sker
bag kulisserne, og se hvor meget der reelt bliver smidt ud. Eleverne kan få en
forståelse for, hvordan de selv som forbrugere kan tænke anderledes for at
mindske eget madspild. Samtidig kan de reflektere over, hvordan den lokale
købmands indsats spiller ind i løsningen på et samfundsmæssigt problem.

Sådan gør I
Tag kontakt til en lokal købmandsbutik eller et lokalt supermarked og arranger
et besøg for klassen. Send gerne en kort beskrivelse med til købmanden/supermarkedet, hvor du beskriver, hvad formålet er med besøget og beder butikken
forberede et mundtligt oplæg, som forklarer butikkens lokale indsats mod
madspild. Det kan for eksempel være, at eleverne får en rundvisning i butikken
hvor de ser konkrete tiltag, håndtering af madspild når det kasseres m.m.
Inden besøget forbereder eleverne spørgsmål til købmanden, gerne med henblik på forskellige udfordringer i detailhandlen.
Efter besøget laves en fælles opsamling i klassen, hvor eleverne reflekterer over
deres svar fra købmanden. Hvad fik I ud af besøget? Var der aha-oplevelser?
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1.2 Din købmands madspild

HJÆLPEARK TIL INTERVIEW AF KØBMAND
Arbejder I med konkrete målsætninger
for at mindske madspild?

Hvorfor har I valgt at arbejde med madspild? Hvordan ser I jeres egen rolle i
samfundet i forhold til madspild?

Samarbejder I med andre aktører i processen omkring bekæmpelse af madspild?

Hvilke eksisterende madspildsinitiativer
arbejder I med?

Hvad kræver den/de eksisterende
løsning(er)?

Hvad koster den eksisterende løsning?
(tab på varen/afregning til eksterne
samarbejdspartnere/løn til flere ansatte
osv.)

Hvor effektiv er den/de eksisterende
løsning(er)? Tænk både lokalt, nationalt
og globalt.
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1.3 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde

BEKÆMPELSE AF MADSPILD I MIT LOKALOMRÅDE
(I KLASSEN)

Dette modul kan kombineres med modul 1.4 Madspild i et samfundsmæssigt
perspektiv. Politikker - lokalt, nationalt og globalt (EU).

Formål med modul
Eleverne får øjnene op for, hvilke madspildstiltag, der eksisterer i kommunen,
og de forskellige tiltags relevans i lokalt-, nationalt- og globalt perspektiv.

Kompetencer
I dette modul øver eleverne sig i at afsøge og håndtere viden, herunder identificere relevant indhold til deres undersøgelse. Gennem processen træner
eleverne deres informationssøgnings- og formidlingskompetencer. Eleverne får
også erfaring med, hvordan man konkret kan arbejde med en global udfordring
som madspild lokalt.

Tid
2 lektioner a 45 min

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
ǧ

Liste med forslag til forskellige aktører. Listen er generisk, så eleverne skal
selv undersøge, hvilke aktører der er i kommunen.

ǧ

Refleksionsark til udfyldelse

ǧ

Inspirationsfilm:
Stop Spild Lokalt 1 min 43 sek: https://vimeo.com/342050966/d7b41f8ea8?fbclid=IwAR0t8RZkMWoSU4QQ8OB1-A7xNDbmsYMY5QSvNi-r7SaEZ8bgSzvxpnUjO4o
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1.3 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde

Introduktion
Madspild er et stort samfundsmæssigt problem. Der er omkring
870 millioner mennesker, der sulter på verdensplan, mens cirka en tredjedel af
al mad i verden smides ud. Samtidig er fødevareproduktionen ansvarlig for en
stor andel af de drivhusgasser, der udledes i atmosfæren. På verdensplan er de
samlede drivhusgasudledninger fra landbrug og skovbrug estimeret til cirka
25 % af den samlede udledning (kilde: CONCITO). Herudover kommer der udledning fra forarbejdelse, transport og opbevaring af fødevarer.
Madspild kan opstå mange steder i fødevarekæden, hvorfor der arbejdes med
at bekæmpe madspild i mange forskellige sektorer - blandt andet hos landmanden, i storkøkkener (på hospitaler, plejehjem, institutioner, kantiner m.m.),
i detailhandlen, fødevarefællesskaber, private initiativer m.m.
I dette modul får eleverne mulighed for selv at undersøge, hvordan der arbejdes med bekæmpelse af madspild i jeres lokalmiljø.

Sådan gør I
Ud fra vedlagte inspirationsark over aktører, undersøger I, hvilke
madspildstiltag, der allerede er i jeres lokalområdet. I kan gøre dette samlet i
klassen. Når I har fundet de initiativer, I vil arbejde videre med, deles klassen op
i grupper.
Ud fra vedlagte refleksionsark undersøger grupperne de forskellige initiativer
nærmere, enten ved at eleverne tager kontakt direkte til aktøren eller gennem
søgninger på nettet.
Efter undersøgelsen skal eleverne lave en visuel præsentation, som kan
præsenteres for de andre grupper.
Lav en fælles opsamling hvor I kan vende, hvilken ny viden I har fået.
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1.3 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde

REFLEKSIONSARK - LOKALE MADSPILDSINITIATIVER
Hvad er de for en organisation?
Hvad er organisationens vision/mission? Hvad
er formålet med organisationen?
Hvad arbejder organisationen med?

Hvad er deres mål?

Hvem hjælper de? (Landmændene? Almindelige
danskere? Dyrene og naturen? Andre?)

Hvem samarbejder de med?

Hvad er deres rolle i samfundet?

Er deres indsats lokal, national eller
global?

Vurdér om organisationens arbejde har en
markant klimaeffekt? Begrund dit svar.
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1.3 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde

FORSLAG TIL FORSKELLIGE LOKALE AKTØRER:
ǿ Detailhandlen
ǿ Madproducenter:
› Større og mindre fødevareproducenter
ǿ Kommunen/rådhuset
ǿ Landmænd
ǿ Kantiner/storkøkkener:
› Virksomheder
› Plejehjem
› Daginstitutioner
ǿ Restauranter
ǿ Affaldshåndtering:
› Biogasanlæg
› Forbrændingsanlæg
ǿ Virksomheder, der arbejder med madspild:
› Too Good To Go
› GRIM
› LØS market
ǿ NGO´er:
› Stop Spild Af Mad
› Stop Spild Lokalt
› Fødevarebanken
› Folkekirkens Nødhjælp (Wefood)
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1.4 Madspild i et samfundsmæssigt perspektiv

MADSPILD I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV
Politikker - lokalt, nationalt og globalt (EU)
Dette modul kan kombineres med modul 1.3 Bekæmpelse af madspild i mit
lokalområde (i klassen).

Formål med modul
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.

Kompetencer
I dette modul øver eleverne sig i at afsøge og håndtere viden, herunder identificere relevant indhold til deres undersøgelse. Gennem processen træner
eleverne deres informationssøgnings- og formidlingskompetencer og opnår
forståelse for større sammenhænge og synergier i samfundet. De får indsigt i,
hvilken rolle politiske indsatser og initiativer spiller i forhold til konkrete indsatser mod madspild lokalt, nationalt, globalt.

Tid
1-2 lektioner

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
ǧ

EU-hjemmeside omkring madspild: https://ec.europa.eu/food/safety/food_
waste_en

ǧ

Video om madspild udarbejdet af EU, som varer 2 min og 18 sek.:
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-180488

ǧ

Bilag 1,4,1: Ark med inspiration til hvad eleverne kan undersøge

ǧ

Bilag 1,4,2: Hjælpeark til udfærdigelse af aktøranalyse

15

1.4 Madspild i et samfundsmæssigt perspektiv

Introduktion
Mange af de politikker og handlingsplaner, der ligger til grund for de rammer, vi
handler og agerer indenfor, bliver bestemt andre steder end i det nære
lokalmiljø. Der er nogle overordnede mål og aftaler, som Danmark har valgt at
følge - disse aftaler spiller også ind på den lokale bekæmpelse af madspild.
I det daglige er det måske ikke noget, vi tænker over, men der er en masse
reguleringer, som forskellige aktører skal overholde for at blive ved med at
drive forretning - eller sikre at forbrugerne ikke køber fordærvede madvarer.
EU laver bekendtgørelser og forordninger, der skal omfatte alle medlemslande.
Herefter er det hvert enkelt medlemsland, der skal udmønte reglerne i lovgivningen. Denne lovgivning, skal lokalpolitikerne sørge for, bliver overholdt
i kommunalt regi, hvilket har en afsmitning på det lokalområde, som I bor og
færdes i. Udover disse regler har Danmark indgået en række globale aftaler,
som også har indflydelse på det daglige liv - ofte uden at vi tænker over det.
I dette modul skal eleverne selv undersøge, hvordan forskellige regler og
handlingsplaner har en sammenhæng og få en forståelse for, hvor mange
forskellige regler, der er, og hvordan det kan kobles til emnet madspild.
Under ressourcer og materialer finder du et link til EU´s hjemmeside om madspild samt en film om EU´s arbejde med emnet. Den kan være inspiration for
dem, der arbejder med det globale perspektiv, men kan også bruges som eksempel for hele klassen, så de får en introduktion til, hvordan der arbejdes med
madspild på politisk niveau.

Sådan gør I
Del klassen op i mindre grupper af 2-3 personer. Fordel de tre perspektiver;
lokalt, nationalt og globalt/EU ud på grupperne.
I kan benytte inspirationsarket til at finde frem til de områder indenfor de tre
perspektiver, som I vil dykke ned i.
Grupperne researcher på de perspektiver og emner, de har fået tildelt, og laver
en aktøranalyse.
Efterfølgende laver grupperne en peer to peer-fremlæggelse på baggrund af
aktøranalysen, hvor der roteres, så alle grupper hører om alle tre perspektiver.
Der laves en fælles opsamling ud fra spørgsmålet: hvem omfatter de forskellige
politikker og handlingsplaner?
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1.4 Madspild i et samfundsmæssigt perspektiv

AKTØRANALYSE
Aktør (f.eks. kommune, organisation)

Formål med loven, planen eller strategien

Hvem omfatter det?
Hvem skal involveres og udføre en handling?
Interessentanalyse

Relation til anden lovgivning

Mål og indikatorer

Konsekvens
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1.4 Madspild i et samfundsmæssigt perspektiv

INSPIRATIONSARK
Globalt og EU

Delmål 12.3
Halver det globale
madspild per
person

ǿ FN´s verdensmål:
› Hvilke verdensmål omhandler bekæmpelse af madspild?
› Hvor kan man konkret se arbejdet med disse verdensmål?
› Er der nogle love/regler, hvor FN´s verdensmål inddrages?
ǿ Parisaftalen:
› Hvilken rolle spiller madspild i aftalen?
› Hvilken indvirkning har aftalen på globalt plan?
› Hvilken indvirkning har aftalen på nationalt/lokalt plan? (klimaplaner,
bæredygtighedsstrategier, fokus på madspild m.m.)?
ǿ Bekendtgørelser og forordninger fra EU:
› Hvad er forskellen på en bekendtgørelse og en forordning?
› Find eksempler på regler fra EU vedrørende fødevarer, der kan relateres til
madspild (regler om størrelse/form på grøntsager og frugt, datomærkning,
opbevaring, hygiejne m.m.)
Nationalt

ǿ Klimaloven:
› Hvad betyder det for fødevarekæden og madspild?
› Hvad bygger klimaloven på? (Verdensmål, Parisaftalen, råd og vejledning fra
Klimarådet)
ǿ Danske forordninger/bekendtgørelser/regler:
› Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning
› Regler for nedkøling og opvarmning af fødevarer i storkøkkener
og restauranter
› Regler for salg af for eksempel æg https://www.foedevarestyrelsen.dk/
Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/57--Aeg-og-aegprodukter.aspx?key=d23ae8da-c6b1-4835-8f44-99a6b0289410
› Andet
› Fødevarestyrelsens regler for mærkning og emballage
› Hvilke krav skal være opfyldt, for at et produkt må sælges?
› Hvilken indvirkning kan det have på madspild?
› Datomærkninger - bedst før, ofte god efter og mindst holdbar til
Lokalt
ǿ Bæredygtighedstrategier i kommunen
› Inddrages der nogle nationale eller globale handlingsplaner?
ǿ Kommunale handlingsplaner
› Eventuel affaldssortering
› Biogas
› Mål for reducering af madspild
› Hvordan ser I det i jeres hverdag?
ǿ Bæredygtighedsstrategier på skolen
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2.1 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde (med besøg)

BEKÆMPELSE AF MADSPILD I MIT LOKALOMRÅDE
(MED BESØG)

Formål med modul
Eleverne får kendskab til lokale aktører og deres arbejde med at mindske madspild. Eleverne skal observere og analysere årsager til madspild i fødevarekæden.

Kompetencer
I dette modul træner eleverne deres evner til at anvende en proces ved at planlægge, gennemføre og dokumentere en undersøgelse hos en aktør. I processen
træner de deres samarbejds- og formidlingsevner samt at analysere og koble
faglig viden med praktiske løsninger og processer.

Tid
Forberedelse: 1 lektion
Besøg: 1-2 lektioner alt efter transporttid
Efterbehandling og præsentation: 2-3 lektioner

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
Hvis I vælger at bruge dette modul, kan I forespørge om muligheden for at få
hjælp ved Klimaambassaden til at kontakte og indgå aftaler med lokale aktører
i jeres kommune. Du kan finde Klimaambassadens kontaktformular på
www.concito.dk/undervisning-skolebesoeg.
Alternativt kan eleverne selv undersøge mulige aktører og kontakte dem for
at aftale et besøg. Der er vedlagt et inspirationsark til mulige aktører i kommunen.
ǧ

Hjælpeark til elevernes arbejde omkring aktøren.
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2.1 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde (med besøg)

Introduktion
Ved at besøge lokale aktører får eleverne et indblik i det arbejde, der allerede
er igangsat i kommunen for at mindske madspild. Dette er en mulighed for
at undersøge, hvordan der arbejdes med området inden for forskellige dele
af fødevarekæden. Efterfølgende reflekteres der over, om der er et samspil
mellem de forskellige aktører, og om det er initiativer, der er igangsat på eget
initiativ, eller om det er initiativer, der udspringer af kommunale strategier eller
lovgivning.

Sådan gør I
Inden opstart skal der indgås aftaler med lokale aktører angående besøg.
Del klassen op i mindre grupper og tildel dem en aktør hver at arbejde med.
Eleverne laver forberedende undersøgelser omkring aktøren inden besøget
samt forbereder interview - her benyttes hjælpearket. I grupperne aftaler de
også, hvordan de vil dokumentere det, de finder ud af. Her kan de eventuelt
lave en fotosafari (husk at eleverne skal spørge aktøren om lov til at tage billeder), lave en voxpop, interview, film m.m.
Eleverne besøger i grupper den lokale aktør, de har fået tildelt. Under besøget
viser aktøren rundt i virksomheden og fortæller, hvordan de arbejder for at
mindske madspild. Undervejs indsamler eleverne data til det videre arbejde.
Efter besøget udarbejder gruppen en præsentation for resten af klassen, hvor
de bruger det materiale, der er indsamlet under besøget.
Efter præsentationerne laves der en fælles opsamling i klassen, hvor I reflekterer over de initiativer, der allerede er iværksat. Har I lært noget nyt om jeres
lokalområde? Har I fået nogle nye input og idéer til, hvordan I kan mindske
jeres eget madspild?
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2.1 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde (med besøg)

PROCESHJÆLPEARK

Hvad kender du til aktørens arbejde med madspild i dag?

Hvordan er aktørens historie, og hvilke politikker vedrørende bæredygtighed og madspild
arbejder de med?
Undersøg dette via aktørens hjemmeside.

Forbered spørgsmål til den aktør, I skal besøge.

Planlæg egne undersøgelser og dokumentationsformer som for eksempel fotosafari,
voxpop, plantegninger osv.

Vi vil gerne undersøge……………......
ved hjælp af………….......................

Beskriv den fremlæggelsesmetode, I vil benytte. I skal inddrage jeres undersøgelse fra
aktørbesøget
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2.1 Bekæmpelse af madspild i mit lokalområde (med besøg)

FORSLAG TIL FORSKELLIGE LOKALE AKTØRER
ǿ Detailhandlen
ǿ Madproducenter:
› Større og mindre fødevareproducenter
ǿ Kommunen/rådhuset
ǿ Landmænd
ǿ Kantiner/storkøkkener:
› Virksomheder
› Plejehjem
› Daginstitutioner
ǿ Restauranter
ǿ Affaldshåndtering:
› Biogasanlæg
› Forbrændingsanlæg
ǿ Virksomheder, der arbejder med madspild:
› Too Good To Go
› GRIM
› LØS market
ǿ NGO´er:
› Stop Spild Af Mad
› Stop Spild Lokalt
› Fødevarebanken
› Folkekirkens Nødhjælp (Wefood)
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2.2 Guidet cykeltur med Klimaambassaden

GUIDET CYKELTUR MED KLIMAAMBASSADEN

- eksisterende madspildsinitiativer

Formål med modul
Eleverne får kendskab til lokale aktører og deres arbejde med at mindske madspild.

Kompetencer
På cykelturen styrker elevernes deres kompetencer til at lytte til og reflektere
over ny viden, imens de undersøger madspild lokalt. Eleverne får samtidig
kendskab til lokale madspildsinitiativer og hvordan man kan arbejde med en
global udfordring lokalt.

Tid
Besøg: 2-3 lektioner alt efter transporttid

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
Hvis I vælger at bruge dette modul, kan I benytte jer af muligheden for at få en
klimaambassadør fra Klimaambassaden til at stå for aktiviteten.
Eleverne skal selv stå for at medbringe en cykel på dagen.
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2.2 Guidet cykeltur med Klimaambassaden

Introduktion
Ved at komme rundt i kommunen og opdage lokale aktører får eleverne et
indblik i det arbejde, der allerede er igangsat i kommunen for at mindske madspild. Dette er en mulighed for at undersøge, hvordan der arbejdes med området inden for forskellige dele af fødevarekæden.
Efterfølgende reflekteres der over, om der er et samspil mellem de forskellige
aktører, og om det er initiativer, der er igangsat på egen foranledning, eller om
det er initiativer, der udspringer af kommunale strategier eller lovgivning.

Sådan gør I
Inden opstart skal der indgås en aftale med en af Klimaambassadens klimaambassadører. Du finder Klimaambassadens kontaktformular på www.concito.dk/
undervisning-skolebesoeg.
Refleksionsspørgsmål undervejs:
ǧ Kan nogle af de initiativer, I hører om, overføres til andre virksomheder/organisationer/personer?
ǧ Hvordan kan man videreudvikle initiativerne, så madspild mindskes endnu
mere?
Efter præsentation laves der en fælles opsamling i klassen, hvor I reflekterer
over de initiativer, der allerede er iværksat. Har I lært noget nyt om jeres
lokalområde? Har I fået input og idéer til, hvordan I kan mindske jeres eget
madspild?
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2.3 Madspild i hjemmet

MADSPILD I HJEMMET - HVILKEN MADSPILDER ER DU?
Formål med modul
I dette modul får eleverne kendskab til deres eget madspild ved at kortlægge og
undersøge familiens madspild. Eleverne kommer på tiltag til at mindske madspild i hjemmet og perspektivere madspildets betydning på samfundsniveau.

Kompetencer
Eleverne opnår erfaring med at lave selvstændige undersøgelser i deres eget
hjem og dokumentere resultater til videre analyse og formidling. De får desuden mulighed for at reflektere over, hvordan man kan være en mere bæredygtig
forbruger i forhold til ens fødevareforbrug/madspild.

Tid
1 lektion til igangsætning og info om madspild
Løbende registrering af madspild hjemme i en uge
1 lektion til evaluering

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
ǧ
ǧ
ǧ
ǧ

Hjemmeopgave-arket Registrering af madspild printet. 1 ark per elev.
A4/A3-papir til at lave plancher med råd mod madspild
Inspirationsmateriale: Netto
Det vil være en fordel at have udført modul 1.1 før dette modul. Modul 1.1.
er en generel introduktion til, hvad madspild er.

Dette modul er lavet ud fra Københavns Kommunes undervisningsmateriale
om madspild https://www.groen.kk.dk/materialer.

Introduktion
1/3 af den mad, vi producerer, ender i skraldespanden, og det er særligt i vores
egne hjem, at vi smider ud. I dette modul bliver eleverne gennem registrering
af madspild i deres egne hjem opmærksomme på, hvor meget mad de selv
smider ud. Der med resultaterne i klassen, og eleverne finder frem til, hvilken
type madspildere deres familie er. Eleverne skal sammen finde på gode ideer
og råd til at minimere madspild hjemme hos dem selv.
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2.3 Madspild i hjemmet

Dette modul indbefatter en hjemmeopgave og en efterfølgende lektion, der
samler op på elevernes registreringer. Modulet kan med fordel lægges i forlængelse af modul 1.1, som er en generel introduktion til madspild.
Vælger I ikke at bruge modul 1.1, kan I med fordel bruge de første slides fra 1.1
til at forklare forskellen mellem madspild og madaffald.

Sådan gør I
Dag 1: 10-15 min
Denne øvelse kan med fordel introduceres efter modul 1.1.
I første lektion introduceres eleverne til hjemmeopgaven, og i klassen tages
en kort snak om, hvad madspild er. Her er det vigtigt, at alle er med på, hvad
forskellen mellem madspild og madaffald er, da det er madspild, der skal registreres derhjemme.
Hjemmeopgave: Eleverne skal den følgende uge hver dag registrere, hvor
mange gange, der smides mad ud i hjemmet på det udleverede skema. Al mad,
der kategoriseres som madspild, skal noteres ved at sætte en streg i skemaet
under den givne kategori for madspildet.
Målet er, at de bliver opmærksomme på madspildet i deres familie, at det er
forskelligt fra familie til familie, hvornår man smider mad ud og hvorfor, og at
der findes forskellige løsninger til forskellige familier.
Dag 2: 1 lektion
Alle eleverne har nu registreret madspild i deres hjem i en uge.
Sammen i mindre grupper skal eleverne diskutere:
ǧ Overraskede det jer, hvor meget mad der blev smidt ud?
ǧ Har I tidligere lagt mærke til, hvor meget mad der smides ud i jeres hjem?
ǧ Tror I, at I smed mindre mad ud i denne uge, fordi der var fokus på madspild?
Derefter skal eleverne tælle stregerne sammen og skrive resultatet i skemaet.
I grupper ser eleverne på typer af madspildere og skal vælge to typer, som
passer godt på deres familie. Brug resultaterne fra skemaet til at se, hvor familien har udfordringer med madspild.
Grundene er ikke ens og kan ikke overføres direkte, så de skal tænke sig godt
om. Smider de for eksempel meget mad ud på grund af lugt og udseende, kan
det både være, fordi de køber for meget ind (type 1), eller fordi de smider mad
ud, fordi det ikke er helt friskt, selvom det stadig kan spises (type 5).
Når eleverne har valgt type af madspildsfamilie, inddeles de i grupper efter
type. Så alle dem, der mener, de er type 1, skal gå sammen (grupper på 4-6
personer). I de nye grupper skal de komme med gode ideer og råd til, hvordan
deres type kan minimere sit madspild.
Rådene skrives op på A4/A3-ark og hænges op, så alle kan få del i de gode råd.
Hvis der er tid, præsenterer hver gruppe deres råd til familierne.
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2.3 Madspild i hjemmet

REGISTRERING AF MADSPILD I HJEMMET

Madrester

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Rester fra tallerken
Overskud fra madlavning
Fx fra gryder og skåle
Rester fra køleskabet, der
ikke blev spist
Sidste holdbarhedsdato
overskredet
Maden er rådden
Lugt, udseende, smag
Andet
Evt. kommentarer
Antal streger for dagen

Du skal nu undersøge, hvad I smider ud hjemme hos jer i løbet af en uge. Brug skemaet til at registrere, hvor mange gange I smider noget
ud fra de forskellige kategorier. Hæng skemaet centralt i køkkenet, så I husker at udfylde det. Sæt en streg hver gang I smider noget mad
ud. Sæt stregen ud for årsagen til, at I smider maden ud. Skriv gerne en lille note om hvor meget mad, det drejer sig om.
Tag skemaet med tilbage til klassen efter en uge.
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Antal streger i
alt

2.3 Madspild i hjemmet

Lektion
Tæl stregerne på skemaet sammen i den sidste kolonne. Ud fra jeres registrering af hvad I har smidt ud i hjemmet i den forgangne uge, skal I vurdere og diskutere i grupper, hvilken type madspilder I hver især er.

Hvilken type madspilder er jeres familie?
Vælg én til hver mellem disse typer familier:

TYPE 1:
Vi laver for meget mad og
smider resterne ud

TYPE 2:
Vi smider mad ud, når det
overskrider “Bedst før”-/
”Mindst holdbar til”-datoen

TYPE 3:
Vi smider mad ud, så
snart det ikke er helt
friskt

TYPE 5:
Vi smider først mad ud,
når det er for gammelt og
lugter/har mug på

TYPE 4:
Vi hælder for meget mad
op på tallerkenerne

Guide til at minimere madspild i hjemmet, gruppearbejde
Gå sammen i grupper efter jeres valgte madspildstype, 4-5 elever pr. gruppe.
Lav en planche eller idea board med gode ideer og råd til, hvordan jeres type madspilder kan minimere deres madspild.
Hæng dem op, eller del dem på anden vis, så alle kan tage nogle af de gode råd med hjem.
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2.4 Tøm køleskabet - madkundskabsøvelse

TØM KØLESKABET - MADKUNDSKABSØVELSE
Formål med modul
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.

Kompetencer
I denne praktiske køkkenøvelse skal eleverne eksperimentere og opfinde nye opskrifter,
samtidig med at de træner deres evner i at samarbejde. Eleverne trænes også i at se
fejl som en del af læringsprocessen og styrker deres madmod. Samtidig får de konkrete
erfaringer med, hvordan man helt konkret kan reducere madspild i hverdagen.

Tid
4 lektioner

Ressourcer og materialer

Skabeloner, videoer og præsentationer til brug i modulet.
ǧ
ǧ
ǧ
ǧ
ǧ

Video: Mad med rester fra GoCook
https://www.youtube.com/watch?v=ZU0CigvpjjU
Katalog med information omkring opbevaring, datomærkning og madlavningstips:
https://miljopunktosterbro.files.wordpress.com/2018/01/katalog.pdf
Powerpointpræsentationen Tøm køleskabet, der opsummerer indhold i
kataloget omkring opbevaring, datomærkning og tips omkring grundsmagene.
Eleverne skal medbringe madvarer hjemmefra, der kan undværes, er ved at
blive for gamle og ting ,de alligevel ville have smidt ud, såsom grøntsager,
aftensmadsrester, frugt osv.
Læreren skal gerne selv købe/medbringe et par ekstra råvarer som kartofler, grøntsager, mælk, og lignende, så der er lidt som reserve.

Introduktion
En stor del af danskernes madspild sker derhjemme, og det meste af den mad,
der ender i skraldespanden, kunne sagtens være blevet spist. Der er mange
årsager til, at vi smider maden ud. Det kan være, at man har glemt, at den
halve pose gulerødder eksisterede, at man ikke lige har lyst til resterne fra gårsdagens aftensmad, eller ikke ved hvad, man skal finde på med et løg, en halv
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2.4 Tøm køleskabet - madkundskabsøvelse

broccoli og en tomat.
I dette modul skal klassen i køkkenet og eksperimentere med at lave mad af
rester. Lav en aftale med skolens madkundskabslærer om, hvor meget I kan
bruge fra køkkenets depot. Eleverne skal selv tage råvarer med hjemmefra,
men der må gerne være kolonialvarer som mel, krydderier, sukker osv. til
rådighed til øvelsen.

Sådan gør I
1-2 dage før lektionen:
Eleverne skal hjemme i deres egne køkkener finde madvarer, som familien ikke
skal bruge, mad der kan undværes, er ved at blive for gammelt og ting, de alligevel ville have smidt ud. Det kan være grøntsagsrester (et par gulerødder, løg,
agurk osv.), brød, mælk, en rest aftensmad, ost, osv.
Koordiner med madkundskabslæreren, i forhold til hvad der må bruges fra hylderne i køkkenet. Det er godt at have basisvarer som mel, sukker, krydderier,
olie mm. til rådighed.
Lektionen:
Eleverne medbringer deres råvarer og lægger dem i en stor pulje på et fælles
bord.
Gennemgå den vedlagte præsentation, inden I går i gang med madlavningen,
og se videoen fra GoCook (i præsentationen) om at lave mad med rester.
ǧ
ǧ

ǧ
ǧ
ǧ
ǧ

ǧ

Inddel klassen i grupper af 4 elever.
Grupperne finder på ideer til retter ud fra de madvarer, der ligger på bordet. Ideerne drøftes i plenum, og læreren sørger for at fordele maden, så
alle grupper får noget at arbejde med. Madvarerne kan også fordeles på
en anden måde, men sørg for at alle grupper har minimum 2-3 forskellige
madvarer.
Når alle madvarerne er fordelt, skal grupperne lave en endelig plan
for, hvad de vil lave. Grupperne har adgang til diverse kolonialvarer fra
skolekøkkenets lager.
Giv eleverne halvanden time til at lave deres retter. Aftal et tidspunkt, hvor
al maden skal være færdig.
Alle retterne sættes på en buffet, og hver gruppe præsenterer deres ret.
Maden spises i fællesskab.
Under måltidet kan I tage en snak om de mange retter, som grupperne har
tryllet frem.
ǧ Var det nemt at finde på noget mad?
ǧ Smager retterne godt?
ǧ Kunne I finde på at lave mere mad på denne måde derhjemme?
Efter I har spist, ryddes der op i køkkenet. Er der rester, kan det fordeles til
eleverne, som kan spise det til frokost dagen efter.
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