
	 	

 

	

   
 
 

 

 
Nøglekoncept 

Økologisk mad og 
naturbeskyttelse 

 
www.livingstem.eu 

#livingSTEM 
 

The #livingSTEM project (2019-1-BE01-KA201-050529) was funded with 
support from the European Commission. This communication is solely 
the responsibility of the authors and the Commission is not responsible 
for any use that may be made of the information contained therein.



                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 
 

 

2	

 
KONCEPT: Økologisk mad som en måde 
at beskytte naturen på 
 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 

Sunde økosystemer renser vores vand, renser vores luft, vedligeholder vores 
jord, genbruger næringsstoffer, giver os mad og regulerer klimaet. Derfor er 
det så vigtigt at uddanne børn inden for sund mad. Det handler ikke kun om at 
vælge grøntsager i supermarkeder, ikke spise fastfood, men også om hele 
processen med at producere mad, begyndende med ikke at bruge 
kunstgødning i jorden, ikke tilføje gødning under vækst af grøntsager eller 
frugt, ikke at forarbejde mad. Det er også vigtigt ikke at forbruge for meget kød 
og være opmærksom på, hvordan dyr opdrættes. Dette er et vigtigt emne for 
en kort video, der også præsenterer fordelene ved permakultur i plante-, frugt- 
og grøntsagsdyrkning. 

 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan 
være relateret til dette koncept 
 

Dette koncept er meget godt forbundet med flere aktiviteter i LivingSTEMs 
Udfordringer (Gamification System), og videoen kunne laves under 
nedenstående aktiviteter: 
  
• Ernæringsvidenskab            
• Madrejsen              
• Børnenes honning-videnværksted             
  
I alle ovennævnte aktiviteter lærer eleverne fordelene ved sund kost ved at 
sammensætte en sund menu med naturlige ingredienser. På denne måde 
lærer eleverne, at produktion af sund mad er af stor betydning for 
miljøbeskyttelsen, og at dette kan redde naturen. 
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Konceptet kan også knyttes til aktiviteten 'Det ideale køkkenmenuspil' - men 
især til de ideelle menuspilaktiviteter (emner: madpolitikker, det økologiske 
fodaftryk; permakultur og mad til alle; sund vs usund mad). 
  
Den korte video kan optages i supermarkedet under elevernes udflugt (det er 
vigtigt, at videoen ikke viser navnene på de virksomheder, der producerer 
maden). Læreren kan bede eleverne om at læse sammensætningen af 
forarbejdede fødevarer og derefter bede dem at fortælle, hvorfor disse 
ingredienser er usunde, hvordan de påvirker vores krop og natur. Elever kan 
også diskutere emballagen af produkterne, se om de er miljøvenlige og sige, 
hvordan plast og metal (som emballage) påvirker maden og miljøet. Hvis turen 
til supermarkedet ikke kan udføres, kan eleverne medbringe mademballage / 
beholdere med etik til klasseværelset. 
  
Filmen kan også optages under et besøg på en permakulturfarm, hvor, i 
modsætning til et besøg i et supermarked, eleverne ser god madproduktion i 
harmoni med naturen. 
  
Det er også muligt at tage begge ture (både til supermarkedet og til 
permakulturhaven) og oprette en video bestående af to kontrasterende 
historier. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den 
ovenfor beskrevne aktivitet  
 
Eleverne arbejder i grupper og bliver bedt om at vælge nogle usunde 
forarbejdede produkter (junkfood, processed food). Disse skal fortrinsvis være 
i plast- eller metalemballage. Hvis filmen finder sted under honningværkstedet, 
kan eleverne tale om fordele ved naturlig honning og ulemper ved kunstig 
honning. 
  
Elever brainstormer om ulemper i forarbejdede fødevarer, ikke kun de dårlige 
virkninger på menneskekroppen, men miljøpåvirkningen generelt i hele  
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fødevareproduktionsprocessen. En sådan brainstorming kan finde sted direkte 
i supermarkedet, hvor eleverne har adgang til usund mad. 
  
Hvis læreren beslutter at optage en video på en permakulturfarm, skal elever i 
gruppenr også udføre en brainstorming og observere de gode effekter af at 
dyrke en sådan have (selvforsyning, energibesparelse, økologi osv.) 
  
Efter brainstorming kan eleverne skrive en historieidee/-fortælling til  videoen og 
derefter lave et manuskript og oprette produktionsplanen. 
  
Filmen kan blandes med fotos fra Internettet, der også præsenterer junkfood 
og med fotos taget i permakulturhaven. 
 

 

4 - Børn involveret i aktiviteten 
 

Eleverne arbejder i en gruppe. Igennem brainstorming får de mulighed for at 
udtrykke sig og også lytte til andre elevers ideer. 
 
En vigtig del af forberedelsen til filmen vil være elevernes kritiske tænkning. 
  
Derudover vil alle være i stand til at tale om deres mening.  
  
Det vil være vigtigt for børn at være i stand til at implementere sund kost og 
pleje den rette dyrkning af mad i deres eget hjem, deres have eller i skolehave 
for at hjælpe naturen. 
 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Konceptet ' Økologisk mad som en måde at beskytte naturen på ' er relateret 
til STEM-uddannelse og permakultur.  
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STEAM færdigheder/kompetencer, som fremmes i forløbet: 
biologi , økologi , ernæring , kemi , fødevarevidenskab og teknologi 
(filmproduktion) . 
  
Eleverne udvikler også deres humanistiske færdigheder (kreativitet, 
evaluering, kritisk tænkning) og videnskabelige færdigheder gennem 
observation og forskning. 
Derudover, kompetencer i planlægning, organisering, manuskriptskrivning, 
interpersonel kommunikation, teambuilding fremmes i forløbet. 
  
Ved at lave en kort film vil elever udvikle teknologiske/IT færdigheder  i 
medieproduktion ved at bruge kamera / programmer til at optage og redigere 
videoer. 
 


