
MADSPILD I MADKUNDSKAB  
Inspiration til undervisningsforløb 

»Der er virkelig meget  

læring i forløbet, og elever-

ne får stoffet serveret på 

mange forskellige måder, 

så de forskellige lærings-

stile alle sammen kommer 

i spil. Det gør, at de kan 

koble den viden de har  

fået med praksis« 

- Cathrine, lærer på Hellerup Skole 

Madkundskabsholdene på Skovgårdsskolen og Hellerup Skole har de sidste par år 

haft et undervisningsforløb om madspild i samarbejde med den lokale detailhandel. 

Lærerne er begejstrede og eleverne har fået et stort fagligt udbytte af madspildsforlø-

bet. Formålet med dette materiale er derfor at give flere skoler og supermarkeder i 

Gentofte Kommune inspiration til at bruge hinanden i kampen mod madspild. 

I dette materiale kan du læse om: 

 hvorfor et forløb om madspild i madkundskabsundervisningen er en god idé 

 hvilke faglige fælles mål forløbet retter sig mod 

 hvilke aktiviteter forløbet består af 

 hvad du som lærer skal tage højde for undervejs 

Til sidst i materialet finder du en detaljeret gennemgang af forløbets fire elementer  

med forslag til tidsplan og planlægning, link til supplerende materiale mm.  

Elever fra 6. klasse på Hellerup Skole er på besøg i Meny Rotunden og øver sig i at vurdere, hvornår frugt og grønt bør kasseres.  



1. Madspildsforløbet danner fremtidens  

bæredygtige forbrugere  

Madspild er højaktuelt, men elevernes eksisterende viden og deres evne til at 

vurdere, om en fødevare kan bruges eller ej, er begrænset, da de sjældent står for 

indkøb og madlavning derhjemme. I madspildsforløbet bliver de klogere på hvor-

dan madspild opstår, og hvordan det kan forhindres. De får trænet deres evner til i 

praksis at vurdere fødevarers anvendelighed og øver sig i at improvisere sig igen-

nem madlavningen med de forhåndenværende råvarer. På den måde rustes ele-

verne til at kunne agere som bæredygtige forbrugere. 

2. Stjerneeksempel på skolen i virkeligheden 

Forløbet om madspild afvikles i samarbejde med et lokalt supermarked, som både 

leverer madspildsprodukter til madlavningen i madkundskab og inviterer eleverne 

på besøg for at se, hvordan man i supermarkedet arbejder på at forhindre 

madspild. Ved besøget i det lokale supermarked ser eleverne, hvordan de i prak-

sis kan bruge den viden, de får i madkundskab. De stifter bekendtskab med ar-

bejdsopgaver og fagligheder i supermarkedet, og ser, hvad der sker med den 

mad, der ikke kan sælges. 

3. Mange forskellige læringsstile  

Madspildsforløbet gør brug af forskellige læringsstile, hvilket sikrer, at eleverne 

forstår, hvad madspild er, og får mulighed for at koble det, de hører, med det, de 

oplever, når de står med råvarerne i hånden. Forløbet foregår over flere måneder 

og læringen får derfor god tid til at bundfælde sig hos eleverne. 

4. Evne til improvisation i madlavningen 

Når eleverne i madspildsforløbet får til opgave at lave mad med madspildsproduk-

ter fra det lokale supermarked, udfordres de på deres kreativitet og øver sig i at 

improvisere med de forhåndenværende råvarer. Det er med til at ruste dem til at 

kunne lave bæredygtig og billig hverdagsmad med udgangspunkt i, hvad der nu 

engang er i køleskabet. 

»Det er et fedt forløb, hvor 

man kommer ud og ser 

virkeligheden i lokalområ-

det. Det er jo et tema at få 

virkeligheden ind i skolen, 

og der er en super mulig-

hed for at gøre det her. 

Det er så virkelighedsnært 

for eleverne at se, at su-

permarkedet smider varer 

ud, fordi de har fået en for-

kert mærkning.« 

- Jacob, lærer på Skovgårdsskolen 

Fire gode grunde til et forløb om madspild 



Aktiviteter  
 
#1 Madlavning 
med madspild 
hjemmefra 

Eleverne tager madspild 

med hjemmefra og laver 

mad med varerne i mad-

kundskabsundervisningen.  

#2 Besøg i det 
lokale super-
marked 

Eleverne hører om, hvorfor 

mad går til spilde i super-

markedet, hvordan super-

markedet arbejder for at 

forhindre madspild, og hvad 

der sker med de produkter, 

der ikke kan sælges. Elever-

ne inddrages ved fx at spot-

te dårlig frugt og grønt. 

#3 Oplæg og 
workshop om 
madspild 

Klasserne får besøg af en 

ekspert i madspild. Eleverne 

laver mad med madspilds-

produkter fra det lokale  

supermarked.  

#4 Madlavning 
med madspilds-
produkter fra 
supermarkedet 

Eleverne laver endnu en 

gang mad med madspilds-

produkter fra det lokale  

supermarked.  

Elever fra Hellerup Skole på besøg i Meny Rotunden. 

Lærervejledning 

Nedenfor kan du læse om, hvad de forskellige elementer i madspildsforløbet be-

står i, og hvad det kræver af dig som lærer. 

Kør forløbet om foråret, så eleverne har fået lidt erfaring i køkkenet forinden. 

#1 Madlavning med madspild hjemmefra 

 Eleverne tager madspild med hjemmefra og laver mad med varerne i mad-

kundskabsundervisningen 

 

 Husk eleverne på, at de skal have madspild med og annoncer det på Foræl-

dreIntra 

 

 Det er vigtigt at indskærpe, at der skal være tale om (potentielt) madspild og 

ikke om madvarer, forældrene køber særligt ind til lejligheden. Det kan fx 

være grøntrester fra madlavningen, måltidsrester, bundsjatter og råvarer, der 

blev indkøbt til en særlig lejlighed, men nu står og ældes i et køkkenskab 

fyldt med gode intentioner 

 

 Køb desuden nogle basisvarer, så der er nogle ingredienser at supplere 

med, når kreativiteten slippes løs 

 

 



 Vær beredt på, at det kan medføre lidt ekstra kaos i køkkenet, når alle 

grupper laver forskellige retter 

 

 Denne aktivitet kan evt. udvides med undervisningsmaterialet Madspild 

hos dig og din familie, som bl.a. hjælper eleverne med at kortlægge det 

madspild, de har derhjemme. Find materialet her: https://

www.groen.kk.dk/materialer/madspild 

 

#2 Besøg i det lokale supermarked 

 Du koordinerer på forhånd dato og tidspunkt for besøget med supermar-

kedet. Planlæg forløbet, så der skal rykkes så lidt rundt på den vanlige 

undervisning som muligt, men vær fleksibel ift. supermarkedet, som 

oftest ønsker at samle besøgene af de forskellige klasser på så få dage 

som muligt 

 

 Benyt muligheden til at udforske evt. andre samarbejdsmuligheder med 

det lokale supermarked. Måske kan I hente madspildsprodukter hos 

dem hele året? 

 

 Husk at beregne tid til at komme frem og tilbage fra supermarkedet med 

eleverne 

 

Supermarkedet står for at planlægge indholdet af jeres besøg, men meld 

gerne jeres ønsker og behov ud. Et typisk besøg i supermarkedet forløber 

sådan her:  

 

1. Oplæg om, hvorfor mad går til spilde i supermarkedet, hvordan supermar-

kedet arbejder for at forhindre madspild, og hvad der sker med de produkter, 

der ikke kan sælges 

 

2. Besøg i grøntafdelingen, slagterafdelingen og delikatessen i mindre grup-

per. Alle tre steder fortæller medarbejderne om, hvordan de søger at forhin-

dre madspild, hvad der går til spilde, hvorfor, og hvad der sker med varerne.  

 

 a. I slagterafdelingen præsenterer slagteren vejen fra et helt dyr til  

 køledisken, herunder anvendelsesmulighederne for alt på dyret (fra stege 

 til flæskesvær) samt hvordan kødet har flere liv fra steg til bøffer videre til 

 fars og endelig anvendelse i delikatessen. Enkelte elever får undervejs 

 mulighed for at prøve at tilskære, slibe en kniv eller lignende.  

 

 b. I grøntafdelingen præsenteres grøntsagerne/frugternes liv i  

 detailhandlen, lidt om opbevaring/modning samt hvordan fødevarerne 

 bruges i butikken, hvis de ikke kan sælges (juicepresser/frugtsalat eller 

 genanvendelse i delikatessen). Eleverne øver sig undervejs i at spotte 

 dårlig frugt og får smagsprøver.  

Faglige Fælles Mål 

Madspildsforløbet retter sig mod 

nedenstående Faglige Fælles Mål 

for faget madkundskab.  

 Eleven kan analysere fødeva-

regruppers vej fra jord til bord 

og til jord igen  

 

 Eleven har viden om fødevare-

gruppers bæredygtighed  

 

 Eleven kan vurdere miljømæs-

sige konsekvenser af mad-

håndtering  

 

 Eleven har viden om betydnin-

gen af madhåndtering for bæ-

redygtighed og miljø  

 

 Eleven kan aflæse madvarede-

klarationer og fødevaremærk-

ninger  

 

 Eleven kan vurdere fødevarers 

kvalitet 

https://www.groen.kk.dk/materialer/madspild
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 c. I delikatessen præsenteres kort nogle af de færdigprodukter, der knytter sig op på den fulde anvendelse af de  

 enkelte fødevarer, samt hvordan man sikrer en længere levetid på fødevarer ved forarbejdning af råvarerne. 

3. Kort opsamling og afrunding i fællesskab 

#3 Oplæg og workshop om madspild 

 I får besøg af en ekspert i madspild, der holder et oplæg om, hvordan man kan bruge rub og stub. Herefter laver I 

mad af madspildsprodukter fra det lokale supermarked. Besøget af eksperten koordineres med Gentofte Kommune 

 

 Forud for undervisningen afhenter du madspildsprodukter i supermarkedet. Lån evt. en ladcykel af Gentofte  

Kommune 

 

 Køb basisvarer, som I kan supplere med, når I laver mad af madspildsprodukterne 

 

 Tag et kig på madspildsprodukterne, inden eleverne kommer, så du er et skridt foran eleverne, kan brainstorme lidt 

og få en idé om, hvad I evt. kan lave 

 

 Hvis I får besøg af en ekspert udefra, så tag en snak med vedkommende forud for undervisningen, så I kommer lidt 

ind på hinanden og bliver klar til at undervise sammen. Brainstorm også gerne over madspildsprodukterne sammen 

 

 Sørg gerne for at være tre lærere/pædagoger, når der skal laves mange forskellige retter af madspildsprodukterne 

 

 Invitér ledelsen på besøg i køkkenet og vis dem, at I har gang i et fedt forløb  

#4 Madlavning med madspildsprodukter fra supermarkedet 

 I laver endnu en gang mad med madspildsprodukter fra det lokale supermarked. Se under #3.  

 

Vil du køre et madspildsforløb? 

Gentofte Kommune hjælper gerne ved at indgå en aftale med det lokale supermarked og fortælle dem om, hvad 

det kræver at være med. Herefter kontakter du som lærer supermarkedet for at koordinere, aftale datoer osv.  

Gentofte Kommunes projektleder Katrine Dybdal hjælper gerne med at etablere kontakt til supermarkedet og 

med koordinering og tilrettelæggelse af forløbet. Skriv til kds@gentofte.dk eller ring på 39988576. 

 

Hvis du har brug for faglig sparring, er du velkommen til at kontakte madkundskabslærer Jacob Bønnelykke, som 

har kørt madspildsforløbet på Skovgårdsskolen de seneste to år. Skriv til bonne9@msn.com. 
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