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1. Introduktion  
Velkommen til Det Ideelle Menuspil! 

At høste sin egen mad fra din permakultur inspirerede have er altid givende, 

efter alt det hårdt arbejde og udfordringer i løbet af året. Høsten vil helt sikkert 

være motiverende til at designe egne menuer og tilberede lækker, nærende 

og velsmagende mad, mens man lærer mange STEAM-færdigheder. At 

afslutte med en endnu større belønning er at dele det måltid, eleverne har 

høstet, designet og forberedt. Dette er hvad Det ideelle menuspil handler 

om.  
 

Sund kost 
 

Det overordnede mål med Det Ideelle menuspil er, at gøre børn og unge 

opmærksomme på vigtigheden af sund kost og hvordan vores mad faktisk er 

knyttet til ens sunde forhold til miljøet. Børnene lærer på en legende måde, at 

sund mad er velsmagende, farverig og sjov at tilberede. For mange børn og 

familier spiser for store mængder forarbejdet mad. I supermarkeder behandles 

Ca. 80% af fødevarer på hylderne i supermarkeder indeholder for meget 

sukker, salt / natrium og mange stoffer som palmeolie, emulgatorer, 

madfarver, konserveringsmidler. Alle disse har en negativ indvirkning på 

forbrugernes sundhed, immunitet og den naturlige regenereringskapacitet, 

som deres kroppe har. 
 

Koventionelt landbrug bruger en enorm mængde syntetisk gødning, pesticider, 

insekticider, fungicider samt medicin til husdyr, der opdrættes under dårlige 

forhold. Som en konsekvens efterlader alle disse kemikalier betydelige rester i 

vores fødevarer og forurener jord, vand og luft. Et andet problem er, at mange 

produkter på supermarkedets hylder importeres fra hele verdenen, hvilket 

øger vores fødevares økologiske og CO2-fodaftryk. Værre er, at mange af 

disse produkter leveres af meget store industrielle fødevarevirksomheder, som 

desværre opdrætter dyr uden nogen velfærdsstandarder i lande, hvor 

pesticider ikke er velregulerede, og landarbejdere får uretfærdige lønninger og 

udsættes for dårlige arbejdsforhold. 
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Permakulturprincipper fremhæver fordelene ved at støtte lokalt dyrkede 

fødevarer eller endnu bedre, at dyrke vores egen mad. Lokale gårde, der 

praktiserer permakultur, organiske eller biodynamiske metoder, er den bedste 

kilde til den sundeste mad med det mindste miljø- og kulstofaftryk. 

 

Det er også på høj tid, at de unge bliver opmærksomme på de langsigtede 

konsekvenser af at spise masseproduceret og forarbejdet mad. Hvis de er klar 

over, at usund mad øger deres risiko for kræft, diabetes, nyre- og hjerte-

karproblemer, infektiøse sygdomme og psykiske lidelser, herunder stress, 

angst, træthed og mere, vil de være mere bevidste om deres valg af mad og 

måske vil tænke mere kritiske, når trangen til sukker, usunde snacks og drikke 

opstår. 

 
Helhedstilgang til sunde kostvaner 
 
Mange unge i i Europa og andre dele af verden udvikler spiseforstylser, såsom 

fedme, anoreksi, bullimi. Derfor fremsætter nationale, europæiske og globale 

sundhedsmyndigheder anbefalinger om det daglige fødevareforbrug. 

Fødevarepyramiden har været ret populær over hele kloden siden 1974, og 

den har ændret sig løbende, baseret på nye forskningsresultater. Her er en 

nyere pyramide: 
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Kilde: https://www.ec-europe.com 
 
 

Hvert land har en lidt varierende fødevarepyramide, og næsten alle 

europæiske skolemyndigheder leverer undervisningsmateriale og grafik til 

skolebørn. Nogle baggrundsoplysninger er tilgængelige på informationssiden 

for The Det Europæiske Fødevareinformationsråd  - EUFIC. Det er nyttigt, at 

sammenligne materialer og pyramider og bruge dem til at gå dybere ind i 

forholdet mellem nærende mad, sundhed og lykke som en hovedreference. 

Danmarks Fødevareministeriet har for nyligt udgivet nye officielle kostråd,  

som skal forbedre danskerne helbred og bidrage til en sundere klode: 

 

 
Kilde: https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/co2en-skal-ned-med-nye-officielle-

kostraad-1/ 
 

For dette ideelle menuspil har vi valgt en enkle metode, til at øge 

bevidstheden om sund spisning,  Den sunde tallerken, udviklet af Harvard 

University.  



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   7 

       

 
Kilde: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-

plate/translations/danish/ 
 

Denne model er populær over hele kloden og tilbyder mindre ændringer af 

kostvaner, afhængigt af aldersgrupper, kulturer og regioner i Europa. De 

Forenede Nationers fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) har 

offentliggjort lignende kostretningslinjer. Gode referencer kan findes her: 
 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/ and  

http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf.  

  

Det ideelle menuspil bruger Den sunde tallerken med en hel kost tilgang, da 

det er en enkel måde at motivere unge til at spise sundt. Det består 

grundlæggende af 

• højt indtag og et stort udvalg af plantebaserede fødevarer, såsom 

grøntsager, frugt, fuldkorn, nødder og frø. 

• moderat indtag af kvalitetsproteiner, såsom fisk og skaldyr, magert kød, 

mejeriprodukter og legumes. 
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• lavt indtag af stærkt forarbejdede fødevarer. 

 

Sammen med en masse træning udendørs i frisk luft fremmer de ideelle 

menuer bidrager til sunde og modstandsdygtige unge. 

 

Fokus for Det ideelle menuspil er ikke på at tælle kalorier, som mange 

kostvaner gør, da det kunne udelukke børn med problemer relateret til mad. 

Hovedbudskabet i spillet er at motivere eleverne til at skabe velsmagende og 

farverige måltider, som også er sunde, og at nyde og dele de tilberedte 

måltider. 

 
 

Det ideelle menuspil indeholder et brætspil plus et sæt legende aktiviteter, 

der guider eleverne gennem valg af sund mad, baseret på anbefaling fra 

nationale og internationale sundhedsvidenskabere og myndigheder til at 

forberede og dele lækker mad. Gennem rejsen med et stort antal udfordrende 

spil beregner og fortolker eleverne næringsværdier. De lærer at designe og 

forberede opskrifter og komplette menuer ved hjælp af traditionelle og 

innovative metoder til at bevare, gære, lave mad, bage og stege mad. 

Undervejs kan de tage en udflugt i historien og andre europæiske kulturer for 

at lære om traditionelle metoder til konservering af mad, før vi havde 

køleskabe, frysere og madprocessorer. 

 

Deling af mad skal være et højdepunkt, da det bidrager til vores velbefindende 

og sundhed. Dette kan være at spise sammen i slutningen af en 

madlavningskursus, forberede mad til andre klasser, lave madpakker til 

skoleture eller til lokale skolearrangementer, hvor forældre og venner bliver 

inviteret i skolen. 

 

De fire sæt spil - Den ideelle mad tallerken, næringsdeklaration, opskrifter 
spilaktiviter og menuspil, dækker følgende STEAM færdigheder og emner: 
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S(cience) - Videnskab: Ernæring, kemi, biologi, samfundsvidenskab 

Teknologi: Mange traditionelle og moderne teknologier til tilberedning af mad 

E(ngineering) -Teknik: Design af udvendige køkkener og køkkenartikler 

A(rt) - Kunst og bløde færdigheder: Madens historie, kreativ og kritisk 

tænkning, design af måltider og menuer, dokumentation af madens skønhed, 

interkulturel læring / madkulturer i hele Europa, empati gennem forberedelse 

og deling af mad 

Matematik: Beregning af næringsværdier i måltider, beregning af fodaftryk 
 

 

Komponenterne til Det ideelle menuspil er: 

 

• Det ideelle menuspil med et sæt kort og instruktioner 

• Lektionsideer / -planer med spil til beregning af madens 

ernæringsværdier 

• Lektionsideer / -planer med spil til at designe lækre opskrifter 

• Idéer til at designe menuer til forskellige lejligheder i løbet af skoleåret 

 

Alle lektionsplaner og ideer giver information om specifikke STEAM-

færdigheder, der er dækket af spillet sammen med yderligere ressourcer. 
 
 
Nyd spillene og udfordringerne med eleverne og glæd jer over  
at lave og dele mad og lære mange STEAM færdigheder!  
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2. Det ideelle mad tallerken spil 

Hovedspillet er brætspillet Det ideelle mad tallerken. Elever i alle 

aldersgrupper udforsker på en legende måde, hvodan man spise og leve 

sundt og opdage, hvorfor det, der er godt for folket, også er godt for klimaet og 

vores planet. 

 

STEAM-færdigheder, der er dækket af quizspørgsmål og opgaver er: 

S(cience) - Videnskab - biologi, kemi, fødevarevidenskab, fysiologi, 

sundhedsspørgsmål, permakulturprincipper 

Teknologi - at finde teknologiske løsninger til globale spørgsmål 

E(ngineering) - Teknik - håndværk at fremstille mad 

A(rt) -Kunst / humaniora - designtænkning, kritisk tænkning, systemisk og 

forbundet tænkning 

Matematik - beregning af ernæringsværdier, matematisk modellering 

 

Spillet består af følgende komponenter: 
 

Spilbræt: Det ideelle mad tallerken 
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Spilbrætter  er vedhæftet som PDF-fil og kan and udskrives på DIN A3-papir 

eller pap. 

 

Fire typer kort (en farveversion og en sort-hvid version) 

 

  
 

  
 

Kortene vedhæftes som en PDF-fil og kan udskrives og klippes ud. I værk-

tøjskassen findes 20 spørgsmål eller opgaver til hver kategori. Spørgsmålene 

udskrives, klippes ud og limes på kortene. 



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   12 

       

Læreren (e), facilitator (erne) eller eleverne kan forberede yderligere kort med 

andre spørgsmål og opgaver, der er relevante for de aktuelle emner, der 

behandles i klasserne. 

 

Derudover bruges LivingSTEM Kortdækket: 
 

 
 

Der bruges en brik for hver elev og en terning for hver gruppe. De traditionelle 

brikker kan bruges eller Lego klodser, eller eleverne kan lave deres egne 

brikker i deres kunst / håndværk timer. 

  

 

 
Spilleregler 
 

Varighed af spillet er fra 20 til 50 minutter. Men det kan udvides ved at lave 

flere runder eller ved at diskutere spørgsmålene og øvelser på kortene mere 
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intensivt. Du kan også indstille et stopur til 20 minutter eller hvad der passer 

ind i timerne og derefter finde holdets vindere. 
 

Hver gruppe får en plade og sæt kort: 

  

LivingSTEM kortdækket:  Hver hold få hele stakken på 120 kort eller kun 40. 

Når spilleren lander på et gråt felt, modtager holdet et LivingSTEM-kort. Holdet 

deler informationen på kortet med de andre elever.  

 

LivingSTEM-kortene bruges til forberedelsen af de ugentlige opskrifter og 

menuer. 
 

 

De andre spillekort: 

 

• 20 orange kort med quizzer om sund mad 

 

• 20 blå kort med udfordringer, f.eks motion, spil. leg eller bare at drikke 

vand, som de eleverne skal udføre 

 

• 20 grønne kort med spørgsmål om øko- og carbon- fodaftryk og 

permakultur 

 

• 20 røde kort med junkfood  

 

En elev bliver udpeget som sekretær for at notere punkterne og beregne de 

samlede point i slutningen af spillet. 

 

Når en elev lander på det respektive farvefelt, vælger en anden elev i teamet 

et kort og læser spørgsmålene. For hvert spørgsmål, der besvares korrekt 
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eller hver opgave, får eleverne 5 point. Hvis de skal tage et rødt kort, får de 

minus 5 point. Kortet anbringes derefter under den respektive stak. 

 

Eleverne spiller en eller flere runder og beregner derefter pointene. Den elev  

med de højeste point i hvert hold bliver Master Chef til madlavningsklassen 

den følgende uge og designer de flotte opskrifter og menen med madvarerne 

på LivingSTEM-kortene, de har samlet. De kan bytte kort med andre elever og 

kan tilføje urter, krydderier, olie og andre madvarer, hvis det er nødvendigt. 

Master Chefen udpeger assistenter i klassen til at hjælpe med madlavningen. 

 

Pointfordeling: 
 
LivingSTEM kort: 1 point per kort  

Orange: 5 point 

Blå: 5 point 

Grøn: 5 point 

Rød: minus 5 point 
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3. Næringdeklaration 

Næringsværdier 
 

Det Ideelle Menuspil lægger vægt på sundhedens betydning og hvordan det 

er forbundet med den mad, vi spiser, den måde, vi bruger jorden og vores 

miljø på. 

 

Gamifikationsmetoder og STEAM-læring 
 

Kollaborative metoder og læringsprocesser anvendes i de følgende aktiviteter, 

med bl.a. leg, spil, rollespil og konkurrencer, sammen med klart definerede 

udfordringer og opgaver for at fremme engagement og motivation 

 

  

Teamarbejde   på tværs af fagene mellem undervisere fra forskellige discipliner 

vil give bedre resultater og et udvidet perspektiv. Teamplanlægning mellem 

involverede undervisere er nøglen. 

 

Følsomhed, situationsfornemmelse, hensyn og respekt overfor eleverne er 

vigtige når man snakke om sund mad og kostvaner, især når det er elever 

med madforstyrlser eller fra forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Man 

skal ikke vurdere elevernes og hinandens madforbrug. åbenhed og respekt 

altid overholdes. 

 

Mange emner er forbundet med hinanden og fremmer den tværfaglige STEAM 

metode,  samt en dyber forståelse af videnskab bag kost og madlavning. 

 

Emner for lektionsplaner 

Idéer til tværfaglige  lektionsplaner, der dækker madlavnings-/ernæringstimer 

på tværs af flere STEAM-discipliner, er vist nedenfor. 
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Akademiske og supplerende temaer 
Fag Tværfaglig time 

Set 1 
Tværfaglig time  

Set 2 
Tværfaglig time 

Set 3 
Food 
Science - 
Ernærings- 
videnskab 

Næringsstoffer 
og mineraler fra 
planter og andre 
kilder 
Nærings- 
deklaration 
Tilsætnings- 
stoffer og andre 
produkter i 
forarbejdede 
fødevarer 
Madkoder 
 

Food og mood (mad 
og humør): 
Sammenhæng mellem 
mad, sundhed og 
velvære - psysisk og 
fysisk 

 

Videnskab- 
Anatomi 

 Fordøjelsessystemet 
Det enteriske 
nervesystem (ENS) og 
centralnervesystemet 
(CNS) 

Virkningen af  
"junk- food" i 
kroppen 
 
 

Forbruger- 
videnskab 

 Forbrugerbevidsthed 
fra at lære om 
mademballage 
Læsning af 
madmærker 
Forståelse af 
madkoder 
 

 

Matematik Beregninger af 
næringsstoffer 
ifødevarer, der 
anvendes til 
mærkning 
(fraktioner, 
procentdel, 
vægtomregning, 
vægtenheder) 

  

Kunst/bløde 
fag 

 Signaleffekt af farver 
for vores øjne/hjerne 

Filmanalyser:  
Film, serier, 
dokumentar om 
mad, sundhed, 
landbrug og 
økologi  
 

Permakultur Permakultur manual kaptitel 4. om kroppen 
og kapitel 1.: permakulturblomsten i forhold til madens 
bæredygtighed, velfærd, arealanvendelse og miljøet. 
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Supplerende 
aktivititeter: 
Motion, sport & 
velvære: 
 
 

Inviter en Mindfulness-ekspert til at holde en tale om 
vigtigheden af mindfulness i ens helbred. At være opmærksom 
er også at være bevidst om den slags mad man spiser og dens 
indvirkning på miljøet. 
Organiser et symposium, hvor permakultur, 
sundhedseksperter og miljøforsker kan holde foredrag, hvor de 
studerende stiller spørgsmål 
Inviter en ernæringsekspert eller en læge til at holde en 
foredrag 
 

 
  
Hovedmål: 
 
Efter lektionerne vil eleverne: 
 

• være opmærksom på deres egen sunde kost eller spisevaner. 

• realisere deres egen muligheder, til at påvirke deres helbred, 

samfundet og miljøet  

• have en dybere forståelse af globale og lokale problemer i forbindelse 

med klimaændringer, fødevaresikkerhed, folkesundhed 

• have en dybere forståelse af videnskab, kunst og matematik ved at 

opdage, at videnskab kan forstås ved at forstå naturen og omvendt. 

• forstå, at bevarelsen af deres krop (deres eget økosystem) er forbundet 

med bevarelsen af de naturlige økosystemer 

• føle dig bemyndiget til at være deltagende aktører i håndteringen af 

aktuelle problemer i stedet for at drukne i håbløshed eller hjælpeløshed. 

 

Generelle læringsmål: 
 

• selvkendskab og bevidsthed om ens potentiale 

• anerkendelse af andre og deres behov 

• engagement og solidaritet i arbejdet, holdånd 

• ønsket om at kommunikere 

• ønsket om at lære 

• udvikling af kritisk tænkning 

• evne til at løse problemer af enhver art. 
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Spil 1: "Hvem er jeg?" gættespil (aldersgruppe 10-11) 
  
Spil mål 
 

• At uddybe de elevernes forståelse af planter og værdsætte deres 

fantastiske mange ernæringsværdier 

• At lære om og forstå de næringsstoffer og mineraler, der stammer fra 

naturlig mad, såvel som plantens medicinske egenskaber 

• At blive fortrolig med LivingSTEM-kortene, der vil være nyttigt, når de 

lærer permakultur, såvel som andre STEAM færdigheder 

 
1.2.  Materialer: LivingSTEM kortdækket 
 
1.3.  Generelle instruktioner 
 
Underviseren har mulighed for at bruge hele stakken af LivingSTEM-kort eller 

kun de plantebaserede kort. Idéen med spillet er at bruge indholdet af kortene 

til at beskrive planten på kortet. Der spilles i grupper. Hver gruppe spiller 

skiftevis rollen som et "gætteteam" (GT) eller "dealerteamet" (DT). 
Handlingsteamet giver ledetråd til gætteteamet, mens sidstnævnte gætter. I 

hver runde har hvert hold chancen for at score point. 

 

Udfordringen er at gætte antallet af planter i hver runde så hurtigt som muligt. 

 
Strategien: hver gruppe udfordres til strategisk at spille indholdet af deres kort 

ved at give ledetråd til det andet hold. 

  
 
1.4. Sådan spiller du gættespillet 
 
 

1. Når holdene er på plads, bestemmer de, hvem der skal være de første, 

der spiller. Når dette er afgjort, vælger dealerteamet (DT) et kort og 

giver ledetråd til gætteteamet (GT), som sidstnævnte kan gætte og har 

chancen for at score point. 
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2. DT læser mindst 2 informationselementer fra kortet uden at navngive 

planten. For hvert af de 2 informationselementer, der stammer fra 

kortet, skal de tilføje fysiske beskrivelser: formen, farven, smagen, 

størrelsen osv. 

3. DT skal give 3 sæt ledtråd/spor i alt, men et sæt spor ad gangen. 

4. Holdet skiftes til at spille DT og GT. Klassen kan bestemme, hvor 

mange gange de vil spille, indtil de bestemmer det vindende hold. 

5. To sæt hold kan også spille samtidigt, og vinderne af hver runde vil 

derefter konkurrere mod hinanden. 

 

EKSEMPEL: 

 

Hvis madvaren på kortet er Kiwi: 

Læseren kan give disse spor: 

Ledetråd 1: Jeg er brun udenfor og grøn eller gul indeni, og mit latinske navn 

er Actinidia deliciosa. Ikke mange mennesker ved, at mine rødder og stængler 

er spiselige, ligesom mine frugter er. 

Hvis GT gætter ud fra en anelse, får de 3 point. Hvis ikke, kan de bede om det 

andet spor. 

  

Fortsat med eksemplet med Kiwi kan ledetråd 2 være: Jeg er sød og sur, fyldt 

med C-vitamin og kostfibre. Jeg kan holde dit hjerte sundt. 

Hvis GT gætter på baggrund af de 2 ledetråd, får de 2 point. Hvis ikke, kan de 

bede om det tredje og sidste ledetråd. 

 

Eksempel på ledetråd 3: Jeg er oval i form. Mine rødder og stængler kan 

bruges som beroligende midler, og de hjælper med at rense urinvejene. 

Hvis GT gætter baseret på 3 ledetråde, får de 1 point. Hvis de ikke gætter på 

den sidste ledetråd, får DT de 3 point. 

 

Belønning: 

Hvert medlem af den vindende hold får "Wizard" -pointene, der er lig med det 

samlede antal point, som gruppen har optjent, divideret med antallet af 
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gruppemedlemmer, således at hvert medlem får deres egne point, som de kan 

bære med sig i deres næste hold. Disse punkter vil have et formål mod 

afslutningen af Det ideele menuspil. 

 
1.5. STEAM skills og andre færdigheder 

 

S(cience) - videnskab: biologi og kemi 

 A(rts) - kunst, bløde fag: kommunikationskunst 

Andre færdigheder: Kreative færdigheder i strategitænkning, interpersonelle 

færdigheder gennem teamwork og sportsånd 

 

 

 

Spil 2:  Næringsdeklaration nummer spil  (aldersgruppe 10-11) 

 

2.1.   Spil mål 

  

• At styrke elevernes forståelse af næringsdeklarationer på fødevarer og 

øve sig i at læse og fortolke dem 

• At styrke læring om mineraler og næringsstoffer i mad og deres 

betydning for kroppen og relevans for sundheden 

 

2.2.  Materialer:   

Næringsdeklarationsetiketter fra fødevarer eller mademballage 

 

 

2.3.  Generelle instruktioner 

• På dette tidspunkt skal eleverne allerede have lært at læse 

næringsdeklarationer. 

• En måned eller deromkring inden lektionen beder læreren eleverne om 

at begynde at samle mademballage med næringsdeklarationer. Hver 

elev skal indsamle mindst 5 styk emballage med intakte etiketter. 
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Læreren skal tilpasse undervisningen, hvis elever kommer fra en 

familie, som  kun indtager naturlig hjemmelavet mad uden emballage. 

Eleverne kan samle etiketter fra naboer eller venner og kan dele best 

practice om bæredygtig naturlig mad. 

 

Eksempler af  næringsdeklarationer: 

 

 
Kilde: 

https://www.thinglink.com/scene/1117070319178219523?buttonSource=viewLimits 
og https://samvirke.dk/artikler/varedeklarationer-saadan-tyder-du-dem 

 
 

 
 

Kilde: https://foedevareguiden.dk/fodevare/hvilke-foedevare-skal-jeg-
vaelge/foedevarer-til-boern/boern-2-aar/disse-foedevare-skal-du-vaere-saerlig-

opmaerksom-paa/tomme-kalorier/gode-raad-til-indkoeb/ 
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Det er en jungle omkring vare- og næringsdeklaration. Man skal altid passe på 

kalorier per 100 g, mættet fedt er, for meget sukker og salt er usundt.  God 

baggrundsviden og undervisningsidéer findes i skoleavisen "Blev din egen 

maddetektiv" (se https://madkundskabsforum.dk/laeremidler/viden-

om/varedeklarationer). 

Spillet bruger de etiketter, eleverne har samlet. Spillet består af flere runder. 

Hvert hold udfordres til strategisk at spille deres labels godt, estimere og 

beslutte, hvilket label der skal bruges i hver runde, der spilles. Dette kræver 

kendskab til nærings-/varedeklarations fortolkning og beregninger. 

Det hold, der scorede højest i sidste o runde, bliver udnævnt til årets 

”Næringsdeklarations Eksert”. 

 
2.4.  Sådan spiller du næringsdeklarationsspillet 

 

 

1. Eleverne grupperer sig i hold på 4, 5 eller 6 medlemmer, afhængigt af 

klassens størrelse. Antallet af hold skal være lige, da to hold ad gangen 

konkurrerer. 

2. Hvert hold samler deres indsamlede etiketter og studerer dem 

omhyggeligt. De kan sortere deres etiketter efter de laveste til højeste 

kalorier pr. 100 g eller efter det højeste ernæringsindhold. 

3. Spillet vil bestå af 2 eller flere runder, afhængigt af antallet af hold. 

4. Runderne spilles på denne måde: Hvis der er 6 hold, vil der være 3 sæt 

hold, der konkurrerer mod hinanden. Eksempel: Runde 1: Team 1 vs 

Team 2, Team 3 vs Team 4, Team 5 vs. Team 6. 

5. Vinderne af den første runde vil konkurrere i runde 2. I anden runde 

kæmper de 3 hold mod hinanden. Hvis der er flere hold, kan anden 

runde være en eliminationsrunde, og den tredje runde bliver den sidste 

runde. 

Her er eksempler på kvalifikationskampe i hver runde. Kvalifikationerne 

afhænger af, hvor langt klassen er med hensyn til at forstå næringsstofferne. 
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Nemme kvalifikationer: 

Læreren vil opfordre til: 

Næringsdeklaration med det højeste kulhydratindhold pr. portion 

Næringsdeklaration med mindst natrium i pr. portion 

Næringsdeklaration med de laveste kalorier pr. Portion 

Næringsdeklaration der opfylder det højeste proteinbehov 

Næringsdeklaration, der opfylder de højeste kostfibre 

 

Vanskelige kvalifikationsniveauer: 

Læreren vil opfordre til: 

Den bedste fødevare, når du har svage knogler (dette vil være etiketten med 

højt calciumindhold). 

Den bedste fødevare, når du vil have nok energi uden at skulle gå meget op i 

vægt (dette vil være fødevarer med højt kulhydrat, lavt kalorieindhold). 

Den sundeste fødevare - åben diskussionsrunde, holdene skal diskutere for at 

forsvare deres næringsdeklarationsetikett. 

 

VIGTIGT: Læreren skal altid minde børnene om, at spise bevidst. 

Diversificeret og afbalanceret kost, farverig med masser af grøntsager,  er altid 

vigtigere end kaloritælling. 

 

 

 

 

WINNER 

FIRST ROUND 
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Belønning 

Hvert medlem af den vindende gruppe får "Wizard Points", der svarer til 

gruppens point, divideret med antallet af gruppemedlemmer. Disse punkter vil 

have et formål mod afslutningen af Det ideelle menuspil. 

 

STEAM skills og andre færdigheder 

S(cience) - videnskab: Ernæringsvidenskab, almen videnskab, 

forbrugervidenskab;  

M(atematik):  beregning og taleforståelse 

Andre færdigheder: Analytiske færdigheder, kreativ tænkning, 

strategitænkning, teamarbejde, personlige færdigheder i opfindsomhed 

 

BEMÆRK: Ovenstående spil kan bruges som indledende øvelser til Det 

ideelle menu-spil eller i løbet af året i madlavnings-/biologi-kemiundervisning. 

 

 

Spil 3: Maddetektiver (aldersgruppe 13-14) 

  

3.1.   Spilmål 

 

 
 

• At forbinde videnskab og matematikundervisning med det daglige liv 

gennem en dybere forståelse af mad og deres krop 

• At engagere eleverne med aktiviteter, der er relevante for deres liv for 

at styrke viden 
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• At give eleverne mulighed for at demonstrere deres evner til at foretage 

selvanalyse og skalere dette op med analysen af samfundsmæssige 

problemer (på nærings-/varedeklarationer, sund kost osv.) 

• At fremme uafhængig og kritisk tænkning 

• At give eleverne mulighed for at designe deres eget sunde liv og valg, 

der vil påvirke miljøet og det samfund, de er en del af. 

  
3.2.  Materialer:  Indsamlede næringsdeklarationsetiketter / emballage 

 

3.3.  Generelle instruktioner 

 

På dette tidspunkt ved eleverne allerede, hvordan man læser og tolker 

næringsdeklarationer. Da eleverne vil spille rollen som skarpe ”detektiver”, vil 

de forskellige faser af denne aktivitet blive kaldt “efterforskningssager”. I hver 

undersøgelse vil der være en sag, at undersøge eller løse problemer som en 

udfordring. 

 

3.4. Spilspecifikke retningslinjer 

 

• Bortset fra undersøgelsessag 1, der er designet som en individuel 

aktivitet, spilles resten af spillet i hold med mindst 4 medlemmer. Hver 

gruppe vælger en sag at undersøge. Det er muligt, at en sag 

undersøges af 3 hold, mens kun en te for den anden sag. Lad 

beslutningen komme fra deres interesse og nysgerrighed. 

• Eleverne skal opdele opgaver og  dele ansvar baseret på hvert 

teammedlems færdigheder, så at de kan bruge deres talenter. 

• Brug tilstrækkelig tid til spillet 

• Opfølg deres fremskridt 
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Maddetektivspil  efterforskningssag 1: Er jeg mistænkt? 

 

Sagen:  Du mistænkes for at påvirke din krops tilstand, sundhed og dit humør. 

 

Undersøgelsessag 1: Saml fakta og bevis for dit eget forhold til mad, for at 

observere dine spisevaner, maden, du spiser, og hvordan de påvirker dit 

humør for at finde ud af, om du er en "synder" eller ej. 

 

Undersøgelsesopgaver (instruktioner til elever): 

 

1. Lav en 7-dages maddagbog. I en uge skal du notere alt, hvad du spiser 

og drikker. 

2. Organiser din egen journal for at sikre, at du dokumenterer mængden 

af det, du spiser, i gram (fast) og i liter (væske). Madjournalskabeloner 

eller din egen skabelon (eller en App) kan bruges. 

3. Ved afslutningen af de syv dage kan du bruge et program (f.eks. 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php) til at beregne 

daglige dine næringsstoffer, mineraler og kalorieindtag. 

4. Overhold og log også dit humør og energiniveau. På separate sider, 

design dit eget humør og din energiniveau logbog. Den skal indeholde 

dato og dag + tre nøgletider på dagen for dig. For eksempel: 10:00, 

13:00, 17:00. Indstil din egen tid. 

5. Dokumenter konsekvent i 7 dage hvad du spiser og hvordan du har det. 

6. Hver anden dag kan klassen danne tilfældige grupper til at 

sammenligne deres maddagbøger og hvordan deres efterforskning 

skrider frem. 

7. For at afslutte aktiviteten skal elevr udarbejde en 2-siders  rapport eller 

præsentation. (OBS: Underviseren bestemmer deadline for rapporten 

afhængigt af elevernes samlede arbejdsbyrde.) 

8. I klassen ville det være sjovt for eleverne at hjælpe hinanden med at 

sammenligne noter og nå frem til dommen i deres undersøgelse, 

uanset om de er skyldige eller ej. 



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   27 

       

9. Succeskriterier: Sund kost eller junkfood, vandintag, motion, god 

humør/glade, energiniveau. 

10. Det er ikke den skyldige eller ikke-skyldige dom i deres efterforskning, 

der vil afgøre, om de lykkedes eller ej, men hvordan de nåede frem til 

resultatet. Eleverne kvalificerer sig derefter som detektiv II til de 

efterfølgende efterforskninger. 

 

3.5. Viden opnået 

 

Eleverne 

• har en øget bevidsthed om virkningen af mad på ens humør og få en 

mere meningsfuld forståelse af de videnskabelige studier, der beviser 

dette. 

• har dyb indlæring af forbindelsen mellem permakultu-lektionen, at 

”kroppen er et glimrende eksempel på et bæredygtigt økosystem”, hvor 

funktionerne i hver del arbejder sammen for at opretholde helheden. 

• sætter pris på gennem anatomiundervisningen, hvordan kroppen er en 

perfekt konstrueret maskine, og mad er et af de vigtigste brændstoffer, 

og relaterer dette til vigtigheden af at være opmærksom på det, vi 

lægger i kroppen. 

 
3.6. STEAM skills og andre færdigheder 

 

Observations-, organisations- og præsentationsevner 
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Maddetektivspil  efterforskningssag 2:  

Sagen om vildledende næringsdeklarationer i lokale supermarkeder 

 
Bemærk til undervisere: aktiviteten kræver en tur til supermarkeder, samt ansigt-

til-ansigt eller virtuelle interviews 

 

Sagsoplysninger: Citizen Y (lærerens navn som rapporterende borger) har 

mistanke om, at nogle fødevareetiketter indeholder vildledende oplysninger til 

forbrugerne. Hun / han hævder, at nogle næringsdeklaration på mad og 

drikkevarer ikke nøjagtigt afspejler kvaliteten af produkterne. Borger Y 

rapporterer yderligere, at de mistænkte deklarationer ofte findes i 

supermarkeder. 

  

Udfordringen / sagen:  Maddetektiverne skal bestemme, om oplysninger idenne 

rapport fra borger Y er korrekte. 

 

Format for undersøgelsesrapporten (eksempel) 

 

Eleverne kan også lave deres eget format eller kan bruge rapportskabeloner 

frainternettet. 

 

Maddetektivrapport - oversigt 

 

• Oplysninger om sagen 

• Undersøgelsesplan 

• Sagnotater 

• Resume af informationsinterview 

• Interviewrapporter (valgfrit) 

• Bevisliste 

• Anbefalinger 
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Undersøgelsesplan - hvordan de har til hensigt at gennemføre deres 

undersøgelse: kontrollere nærings-/varedeklarationer, indsamlet i klassen, 

interviewe borgeren, der lavede rapporten, kontrollere etiketter i 

supermarkeder, interviewe ældre medlemmer af deres husstand eller naboer, 

lave undersøgelser via internettet eller besøge eller ringe til 

sundhedsafdelingen i kommunen. Den rapporterende borger Y (læreren) 

hjælper dem med at finde deres ledetrådene til sagen. 

 

Undersøgelsesnoter skal laves med vigtige data - steder, supermarkeder, 

relevante fakta, osv. De arkiveres med kopien af rapporten.  

 

Resume af informationsinterview:  Spørgsmål skal være klar formuleret for at få 

relevante svar. Find ud, hvem lavede næringsdeklaration, hvor og hvorfor og  

hvem er vidner, ofre og mistænkte? 

 

Interviewrapporter (valgfrit): Et resumé eller nøglepunkter i interviews. 

 

Bevisliste: lister over bevis, der bekræfter eller nægter kravet 

 

Anbefalinger:  Når du er færdig med din undersøgelse, skal du indsende 

anbefalinger. 

   

STEAM-skills og andre færdigheder 

 

S(cience) - videnskab:  Forbrugervidenskab, ernæring, retsmedicin(forensik) 

M(atematik):  Beregninger, der er nødvendige for læsning, tolkning og 

forståelse af næringsdeklarationer 

T(eknologi) – anvendelser af kamera-, video-, computer- og internetteknologi 

Andre færdigheder: Planlægnings- og efterforskningsevner, kommunikations- 

og interviewfærdigheder, kritisk tænkning og problemløsning, forskningsevner, 

dokumentering, teamwork og gruppefærdigheder. 
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Maddetektivspil  efterforskningssag 3:  

Sund mad vs. junkfood i lokale supermarkeder 

  

Noter til læreren: 
 

• Denne aktivitet kan knyttes til spillet Junk  Food vs. Sund Mad i 

LivingSTEM Udfordringer 

• Besøg i supermarkeder, ansigt-til-ansigt eller virtuelle interviews 

• Bemærk: For at holde det store udvalg af opgaver i et håndterbart 

omfang har holdene frihed til at vælge, hvilken madgruppe der skal 

undersøges (frisk mad, klar til madlavning, drikkevarer osv.) 

  

Sagsoplysninger:  Borger fra kommune X kræver at have en rapport om: 

 

• Hvor stor er procentdelen af økologisk mad i de lokale supermarkeder 

omkring dem? 

• Hvad er forholdet på madhylder mellem sund mad og junkfood? 

• Hvor meget mad spildes der i supermarkeder? Hvad sker der med 

dette? 

• Hvor meget mad kommer fra lokale kilder og fra udlandet? 

 

Klassens maddetektiver udfordres til at tage sagen for at redde lokalsamfundet. 

  

Sag / udfordring:  Kom med en pålidelig rapport til borgerne. Enhver konklusion 

vil blive rapporteret til klassen, skolen og til sidst til sundhedsmyndighederne 

(se aktiviteten i Junk vs. Sund Mad udordring). 

 

STEAM- skills og andre færdigheder 

 

S(cience: Forbrugervidenskab, ernæring, økologi 

M(atematik): Beregninger af resultater 
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A(rt) – kunst/bløde fag: Skrivefærdigheder 

T(eknologi): Brug af video-, kamera-, computer- og internetteknologi 

 
Andre færdigheder: 
 

• Planlægnings- og organisationsevner 
• Kommunikations- og interviewfærdigheder 
• Kritisk tænkning og problemløsning 
• Forskningsevner 
• Teamwork og gruppefærdigheder 

 
 

Referencer 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Næringsdeklarationer.aspx 

academicworkd.cuny.edu 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

https://www.demain-lefilm.com 

Netflix: Kiss the ground 

Movies about food sustainability: 

2040 (2019) 

Tomorrow (Demain) 

Back to Eden (2011) 

Living the Change: Inspiring Stories for a Sustainable Future (2018) 

 

Søgeord: 

Tarm + 2. hjerne, tarmen og hjernen 

Mad og humør 

Junkfood + kroppen eller junkfood + sundhed 

TEDTalk + mad, arealanvendelse og miljø 

TEDTalk + vores planet og hvad vi spiser 

Madspild 

Landbrug og klimaændringer 
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4. Opskifter spilaktiviteter  
 

Instruktioner til lærerne 

 
Gamifikationsmetoder og STEAM-læring 

 

Følgende ressourcer fremmer innovative metoder, spil og aktiviteter, som 

lærere kan bruge sammen med børn, der opdager STE (A) M fagene. 

Materialer er egnet for elever  i alderen 10-14 år, som vil lære om mad og 

sund kost, baseret på design og forberedelse af opskrifter. 

 

Ressourcerne giver forslag til, hvordan man implementerer dem i et 

klasseværelse, hvor der er ikke plads til at lave mad eller i et køkken med 

muligheder for at lave mad. Aktiviteterne henviser til permakultur og tilbyder en 

ikke-formel tilgang til undervisning i STE(A)M-uddannelse. De fokuserer på 

spil og leg med eksempler på applikationer i hverdagen. Materialet giver 

praktiske trin-for-trin pædagogiske instruktioner om brugen af forskellige 

aspekter af STE(A)M gennem projektbaseret læring. 

 
Mål 

 
Lær hvordan du: 

• kombiner mad efter ernæringsværdien 

• designe og tilberede retter 

• identificere forskellige diæter og vælge spisevaner 

• budget for et måltid 

• påfør STE (A) M i køkkenet 

• anvende bløde færdigheder såsom debat, brainstorming, fælles 

diskussion og gruppebeslutning 
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Gamifikationsideer 

Inden disse aktiviteter gennemføres skulle eleverne have lært det 

grundlæggende om ernæring og hvordan man sammensætter en sund 

tallerken eller menu ( se introduktionen) og yderligere ressourcer i hvert 

underafsnit. Et godt sted at starte lektioner om mad er madpyramiden og / 

eller Harvard-tallerkenen. 

 

 
Ideer til hurtige sessioner i klassen: 

 

1. Online quiz: hvad ved du? 

2. Master Chef-konkurrence med nye opskrifter 

3. Sund madlavning er let 

4. Design en speciel opskrift 

5. Kreativ madlavning til festlighederne 

6. Konkurrence med den mindst eller mest bæredygtige opskrift 

 

 

Ideer for madlaving i et køkken 

 

1. Kog din yndlings “fastfood 

Langvarigt engagement (igangværende klasseaktiviteter): 

 

2. Lav en kogebog med en samling opskrifter 

3. Opret årskalender med månedlige (eller ugentlige) opskrifter 

4. Lav opskrifter med ingredienser fra #livingSTEM Ideal Kitchen Garden 
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Spilideer 

 

Online quiz - hvad ved du? 

 

Mål 

• Opdag eksisterende viden eller nyindlærte begreber 

• Bevidstgørelse om forskellige begreber 

• Skab sund konkurrence 

• Opret gruppedynamik 

• Stimuler dialog 

 

Materiale: Hvis du vil spille online, har deltagerne brug for en enhed 

(smartphone, tablet eller PC), eller du kan bare bruge papir. 

 

Instruktioner (trin for trin proces) 

Denne gruppequiz-aktivitet kan bruges i begyndelsen og slutningen af at lære 

nye koncepter, da det hjælper med at fremhæve på en positiv måde, hvad 

eleverne allerede ved, eller hvad de husker. 

Dette spil spilles bedst med en stor gruppe, så deltagerne kan interagere med 

hinanden og kommentere spørgsmålene. Dette skaber en gruppedynamisk og 

positiv energi, som hjælper med at subtilt og naturligt forbedre teambuilding. 

 

Varighed: 20 minutter (5 minutter til briefing og forberedelse, 15 minutter til 
aktivitet) 
 
Forbered de spørgsmål, du ønsker at stille de studerende om, brug 

nøglekoncepterne fra #livingSTEM Menu-vejledningen / introduktionen eller 

#livingSTEM-ressourcerne / -videoer. Hvis du vil spille online, skal du åbne 

Kahoot-appen (eller en hvilken som helst anden quiz-app): https://kahoot.com/ 
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og oprette en quiz. Når du har oprettet den, vil internettet give dig en 7-cifret 

PIN-kode, som spillerne har brug for. 

Spillere / eleverne: Spillet begynder, når spørgsmålene fremsættes. Spillere har 

ca. 20 sekunder til at besvare hvert spørgsmål via deres enhed. De vises på 

lærerens skærm (så sørg for at den enten er synlig for alle eller tilsluttet en 

projektor), brug din smartphone til at besvare spørgsmålene. Efter hvert 

spørgsmål vises "vinderen" (hurtigste korrekte svar). I slutningen af spillet 

vises vinderne på den primære skærm (hurtigste og mest korrekte svar). 

 

Videodemonstration af Kahoot: https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11 og  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 

 

Master Chef-konkurrence om nye opskrifter 

 

Lav opskrifter med ingredienser fra #livingSTEM Kort (kan linkes til spillet 

"Sund og lækker menu") 

 

Mål: at lære om ernæring, at anvende fysik og matematik 

 

Materiale: #livingSTEM Kort 
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Instruktioner 

 

Del klassen i grupper på 4-5 børn. 

Hver gruppe kan vælge otte ingredienskort. 

Tildel hver gruppe opgaven med at oprette en opskrift på en fuld menu 

(starter, hovedret, dessert). Eleverne bliver nødt til at tænke på deres opskrift 

og skal muligvis bytte kort for at være i stand til at oprette deres retter (f.eks. 

bytte kød til æg for at tilberede en dessert). Ideelt set skal alle ingredienser 

bruges. 

Tillad 5 min til at tænke på en opskriftidé, 5 min til at skifte kort, 5 min til at 

designe en tallerken, 10 min til at nedskrive opskriften (se skabelon) 

Hver gruppe præsenterer deres fad og opskriftskort.  

Diskuter, hvor svært eller let det har været at designe en ret, om det var let at 

bruge alle ingredienser, eller om de manglede nogle. 

 

Bed de studerende at 

• analysere næringsværdien af hver ret / menuen. 

• beregne omkostningerne for hver opskrift / menuen. 

• specificere ingrediensmål for en opskrift til 2 personer, 

• konvertere ingredienser til en opskrift til 6 personer (eller ethvert andet 

højere tal) 

• specificere ingredienser i forskellige målinger (vægt, volumen osv.) 

 

Sund madlavning er let 

 

Madlavning (i klassen) med ægte ingredienser, men uden køkken (salater, 

juice, hvert elev bringer en ingrediens). 

 

Mål: lære om teamwork, skabe og gøre 

 
Materiale: hver elev bringer en ingrediens; valgfrit: lærer bringer nogle 

madlavnings- og serveringsredskaber (skåle, tallerkener, skeer, bestik) 
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Denne aktivitet kan tilpasses til at lave rigtig mad eller bare lave mad på papir 

ved at skrive ned og tegne mulige opskrifter på opskriftskabelonen. 

 

Bed eleverne om at 

• medbringe en ingrediens hjemmefra, noget der kan spises rå, eller 

ingredienser allerede er skåret, kogt osv., Afhængigt af aldersgruppe og 

klasseværelsesfaciliteter. 

• lægge alle ingredienser på et bord, diskutere detaljer om ingrediens. 

Spørg, hvorfor de bragte det, om de kan lide det, hvor ofte de spiser det 

osv. 

Del klassen i grupper på 4-5 elever. Bed hver gruppe om at designe to retter 

med ingredienserne på papiret først  (10 min). Hver gruppe præsenterer deres 

opskrifter. Sørg for at fortælle eleverne, at designe opskrifter, der kan opnås, i 

betragtning af de tilgængelige redskaber i klasseværelset. Vælg 2-3 opskrifter 

(dette kan være mere eller mindre afhængigt af ingredienserne) og lav maden. 

Del måltiderne i pausen eller til frokost. 

 

Design en speciel opskrift 

 

Mål: at lære om ernæring 

 
Materiale: #livingSTEM opskrift skabelon, internetadgang til forskning (eller 

nogle trykte oplysninger om forskellige diæter og eksisterende opskrifter) 

 

Instruktioner 

 

Bed eleverne om at designe en særlig sund opskrift i grupper på 3-4. 

Opskrifterne skal have et tema, der er knyttet til forskellige diætemner, der er 

diskuteret tidligere: 

 

Med animalsk protein, vegetarisk, vegansk, rå mad, velegnet til diabetikere, 

velegnet til mennesker med madintolerance (gluten, lactose, nødder osv.) 
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Hver gruppe undersøger online temaet / emnet og eksisterende opskrifter, de 

kan finde. De vil designe deres egen specielle opskrift, udfylde opskriften 

lærredskabelon, forklare trinnene, liste ingredienser og tegne et billede af 

retten. 

 

Hver gruppe præsenterer deres opskrift, forklarer temaet / emnet, de fik, og 

forklarer, hvorfor de anser deres opskrift for speciel. 

 

Kortene kan udstilles i slutningen af sessionen. 

 

 

Kreativ madlavning til fester 

Mål: stimulere kreativitet og kunstnerisk udtryk, mens du lærer om forskellige 

fødevarer og kulturer 

 

Materiale: #livingSTEM opskriftsskabelon, internetadgang til forskning (eller 

nogle trykte oplysninger), magasiner eller trykte billeder om det valgte emne 

og relaterede fødevarer til at skabe collager 

 

Instruktioner 

 

Diskuter i klassen sæsonbestemte, kulturelle eller religiøse festligheder, og 

hvilken mad der er relateret til dem: Jul, Påske, Pinse, Ramadan, Diwali, Saint 

Juan osv. 

 

Lærere ønsker måske kun at vælge en, f.eks. knyttet til sæsonen. Del 

eleverne i grupper på 3-4, og bed hver gruppe om at undersøge, hvordan man 

tilbereder de måltider, der er knyttet til festen. Få hver gruppe til at vælge en 

ret og udfyld en opskriftskabelon. Skabelonen skal angive den mængde 

ingredienser, der er nødvendige for at lave mad til hele klassen. Dette 

involverer en smule matematik;). Derefter klipper hver gruppe billeder af deres 
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opskrift, og hele klassen opretter en collage med alle retterne. Afhængigt af 

klassen og tid kan hver gruppe blive bedt om at tegne en tallerken med 

maden. 

 

Konkurrence med den mindst eller mest bæredygtige opskrift 

 

Mål:  

• lære om carbonaftryk og miljøpåvirkning af mad 

• lære at finde ud, hvor mad kommer fra 

• lære om sæsonbetonet mad (kan knyttes til hvad man skal dyrke i 

skolens have / klasseværelset) 

 

Materiale: #livingSTEM opskriftsskabelon, internetadgang til forskning eller 

nogle udskrevne oplysninger eller et besøg i supermarkedet eller bed 

eleverne, om at forske hjemmefra og bringe information til klassen. 

 

Instruktioner 

 

Dette er en konkurrence for eleverne om at skabe den mindst bæredygtige 

opskrift og / eller den mest bæredygtige. Dette er for at blive opmærksom på, 

hvilken indvirkning vores fødevareproduktion har og den magt, vi har som 

forbrugere. 

 

Forud for sessionen skulle eleverne have lært om CO2-fodaftryk og 

miljøpåvirkningen af forskellige fødevarer fra forskellige oprindelser, f.eks. 

lokal versus lang rejse. 

 

Aktiviteten kan implementeres udelukkende i klassen eller kræve, at eleverne 

forsker derhjemme og bringer opskriften til skolen. Opskrifterne kan 

undersøges og designes i små grupper eller individuelt. 
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For at starte konkurrencen skal læreren fortælle eleverne et antal ingredienser 

(5-10), som de skal medtage i opskriften. #livingSTEM kortdækket kan bruges. 

 

Alle elever skal bruge den samme mængde ingredienser. Bed eleverne om at 

undersøge, hvor mad kommer fra, og at beregne kulstofaftryk. Bed dem om at 

designe den mindst  og den mest bæredygtige menu. Faktorer, der skal 

medtages, er transport, produktionstype (organisk, permakultur, intensiv 

landbrug),  energiforbrug, osv.. Aktiviteten kan omfatte sammenligning af de 

samme ingredienser fra lokale økologiske landmænd og 

supermarkedsprodukter fra andre lande (f.eks. I Spanien, nationale avocadoer 

versus dem fra Latinamerika). Sæt gang i en debat efter aktiviteten for at se, 

om der har været overraskelser. Aktiviteten kan også tilpasses til at skabe den 

sundeste, billigste eller mest kreative opskrift. 

 

Lav din yndlings fastfood 

 
Mål: at lære om ernæring, skelne mellem sund og usund mad, lære om 

forarbejdede fødevarer, lære at læse næringsdeklarationer, lære at håndtere 

ingredienser og lave mad 

 

 

Materiale: køkken, køkkenredskaber, ingredienser til madlavning, adgang til 

internet 

 

Instruktioner 

 

Forud for klassen drøft med eleverne hjemmelavet versus forarbejdet mad, 

sund versus junkfood. Find ud af, hvad deres foretrukne "junkfood" er, og 

beslut hvilken du vil lave mad med dem. Nogle indlysende kan være: 

hamburgere, kyllingevinger, pasta med tomatsauce, chips eller pizza. 

 

Afhængigt af aldersgruppe og tilgængelig tid skal der vælges en opskrift, der 

kan tilberedes af alle i klassen. Giv nok tid til at spise den kogte mad i 
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slutningen af timen, og diskuter resultaterne med eleverne. Tror de, at 

hjemmelavet er lige så godt som det forarbejdede? Hvor let eller svært var det 

at lave mad? Ville de lave det igen? Var det sjovt at lave mad? 

 

Efter eller før madlavningsklassen, og afhængigt af aldersgruppe, analyses 

ernæringsværdier i klassen. Sammenlign forarbejdet mad og hjemmelavet 

mad,  f..eks. sammenlign ernæringsoplysningerne for en pizza fra et 

supermarked (find detaljerne i en lokal supermarked onlinebutik) og 

sammenlign værdien af de friske ingredienser (kalorier, fedt, vitaminer osv.). 

 

 

Lav en kogebog 

 
Mål: at lære om ernæring, at være kreativ, 

 

Materiale:  opskrifter fra tidligere aktiviteter, håndværksmateriale og mappe til 

at designe en papirkopi eller online-app til at designe en digital version (der er 

mange apps og hjemmesider med gratis eller lavt budgetværktøjer, se nogle 

forslag i afsnittet om yderligere ressourcer). 

 
Instruktioner 

 

Saml de forskellige opskrifter og menuer, der er oprettet under de forskellige 

aktiviteter, i en klassekogebog. Dette kan være en langsigtet aktivitet med 

forskellige typer opskrifter, lavet på forskellige faser af skoleåret (f.eks. 

opskrifter fra forskellige fester, opskrifter til forskellige årstider osv.) Eller det 

kan være hurtigt, blot at samle de opskrifter, der blev lavet under en tidligere 

opskrift design aktivitet. Ideelt set vil denne aktivitet dog give plads til kreativt 

gruppearbejde, at designe bogens layout sammen og en mulighed for at 

revidere tidligere lærte koncepter. 
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Lav en årlig kalender med opskrifter 

 
Mål: lære om ernæring, sæsonbestemt mad, bæredygtigt forbrug 

 

Materiale: opskrifter fra tidligere aktiviteter, håndværksmateriale og mappe til 

design af en papirkopi eller online-app til design af en digital version. Der er 

mange apps og hjemmesider med gratis eller lavt budgetværktøjer til at 

oprette temakalendere. 
 
Instruktioner 

  
Design eller saml de forskellige opskrifter og menuer, der er oprettet under de 

forskellige aktiviteter i en sæsonbestemt kalender. Sørg for, at opskrifterne er 

lavet af sæsonbestemte ingredienser. Dette kan være en langsigtet aktivitet 

med forskellige typer opskrifter , lavet i forskellige faser af skoleåret (f.eks. det 

kan inkludere billeder fra skolens have eller hos de lokale købmænd). Eller det 

kan være en relativt hurtig aktivitet, blot at samle opskrifter til en 

kollage/fotomontage. Ideelt set vil denne aktivitet dog give plads til kreativt 

gruppearbejde, designe bogens layout sammen og en mulighed for at revidere 

tidligere lærte koncepter. 

 

STE(A)M færdigheder opnået 

 

Science - Videnskab 
Lær om enkle og komplekse processer  

Kemi: kemisk sammensætning af ingredienser, næringsstoffer, vitaminer, 

kemiske reaktioner, transformation af stoffer, hævemidler osv. 

Fysik: varme og termodynamik 

 

Technology 
Lær om brugen og designet af forskellige værktøjer: mikrobølgeovn, ovn, 

køleskab osv. 
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Engineering - Teknik/ingeniørfag 
Lær at bruge forskellige redskaber til madlavning: solovn, brødovn, pizzaovn, 

komfur, blender osv. 

 

Art - kundst/bløde fag 
Anvend kreativitet, når du designer opskrifter, engager sanserne, 

eksperimenter med smag og lugt, visuel præsentation af retter, tag fotos til 

opskrifts-/menukort / bog, film processen osv. 

 

Matematik  
Måling og vejning af ingredienser, lær om volumen, masse og vægt (kg, 

ounce, kopper, ml, skeer osv.) 

Temperaturkonvertering: Fahrenheit / Celsius 

Metrisk versus standard 

Brug summer, subtraktioner, brøker, procenter osv. 

Budget for et måltid 

 

#livingSTEM ressourcer 

 

Opskrift template 

Korddækket 

LivingSTEM Udfordringer/Spil 

Det ideelle køkkenhave spil 

#livingSTEM Manualen 

 

Eksterne ressourcer 

 

For lærere/facilitatorer: 
 
https://altomkost.dk 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/recipes-2/home-cooking/ 



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   44 

       

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/resources/en/ 

 

Bæredygtig mad 

http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf 

https://www.madkulturen.dk/indsatsomraader/baeredygtighed/ 

 

Fysik i køkkenet  

 https://flavourjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2044-7248-2-5  

 

Food science/næringsvidenskab:  

Serie af artikler: https://theconversation.com/au/topics/kitchen-science-26291 

Artikel: Everything you eat is made of chemistry 

https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-

chemicals-56583  

 

Gratis skabeloner for elever 
 
https://www.twinkl.es/resource/t-t-1176-recipe-template 

https://tipjunkie.com/projects/recipe-card-template-2/ 

https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from

_a_cookbook_template 

 

STEM aktivtetsskabeloner  (EN, CA, ES) 

https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-

curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-

temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana  

 

Gratis online app at lave spil til undervisning 
 

https://kahoot.com/ 

Video demo of Kahoot: https://youtu.be/z8YWsjur-

Vc?t=11 and https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 
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5.  Menuspil 
 
Instruktioner til lærerne 

 

Spil- og leg metoder og STEAM-læring 

 

Den følgende guide og udvalgte spil er beregnet til at give spændendeideer til 

aktiviteter med elever i alderen 10-14 år om mad og sund kost, baseret på 

designet af en sund menu. De valgte spil og aktiviteter er relevante for 

permakultur og STE(A)M-uddannelse. 

 

Mål 

 

Eleverne  

• lære at vælge mad i henhold til dens ernæringsmæssige værdi, alder 

og livsstil 

• være opmærksom på deres spisevaner 

• lære at vælge sund mad og hvorfor junkfood er usund 

• lære om sund kost og fordøjelsessystemets struktur 

• lære bløde færdigheder, såsom debat, brainstorming, fælles diskussion 

og gruppebeslutning 

 

Spilideer 

 

Spil 1: Sund og lækker menu 😊 

 
Mål:  

• lære om sund mad og vigtigheden af at vælge en sund daglig menu 

• lære og forstå de næringsstoffer og mineraler, der stammer fra 

naturlig mad 
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• blive fortrolig med LivingSTEM-kortene, der er nyttige til at lære om 

permakultur 

 

Materiale:  LivingSTEM kort 

 

Instruktioner 

 

Spillet kan indledes med en kort diskussion mellem eleverne om deres 

spisevaner og om de bryder sig om diversitet i deres valg af menuen hver dag. 

 

1. ELeverne (alderen 10-12 eller 12-14) i klasseværelset er opdelt i 3 

grupper. 

2. Hver gruppe får et menuplakat, hvor de placerer de trukkede kort og 

opretter en menu ud fra dem: 

 

 

 
 

 
Grafik er lavet ved hjælp af www.canva.com - en version i fuld format findes i 

værktøjskassen. 
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1. Hver elev i hver gruppe trækker fem kort fra LivingSTEM-kort-

dækket. 

 

 
 

2. Eleverne i hver gruppe brainstormer og prøver at sammensætte 

en sund menu ud fra de kort, de har. På dette tidspunkt skal 

eleverne allerede have lært om næringsværdier. De bør tage 

hensyn til de forskellige måltider, deres ernæringsmæssige 

værdi og den passende mængde grøntsager og frugt. 

3. Afhængigt af kortene trukket, beslutter hver gruppe, om de skal 

forberede en menu til morgenmad, frokost eller middag. 

4. Herefter præsenterer hver gruppe en menu. De kan også angive 

på hvilken tid af året det er bedst at lave og spise denne menu. 

5. Vinderen er holdet, som  har lavet det mest værdifulde menu 

(næring, sundhed, bæredygtighed). Selvfølgelig kan det ske, at 

alle menuer er sunde og gode, afhængigt af tidspunktet på 

dagen eller sæsonen. Det er ikke vigtigt at vinde, men om 

spillerne lærer om værdien af individuelle produkter og har det 

sjovt på samme tid 😊. 



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   49 

       

 

 
 

 

STEAM og andre færdigheder 

Science - videnskab: ernæring, kemi, biologi 

Teknik: menu design, sammensætning af individuelle måltider 

Art - Kunst og bløde færdigheder: kreativ og kritisk tænkning, design af 

menuer, teamwork, brainstorming, logisk tænkning 

Matematik: beregning af næringsværdier i måltider 
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Spil 2: Menuer gennem fire årstider 

 
Mål:  

 

• lære om sund mad og vigtigheden af at vælge en sund daglig menu 

• lære om madens sæsonbestemthed og vigtigheden af at vælge 

sæsonbetonede retter med større næringsværdi 

• lære om og forstå de næringsstoffer og mineraler, der stammer fra 

naturlig mad 

• erhverve læsefærdigheder, informationsformidling og digitale 

færdigheder 

Materiale:   

 

• Menuskabeloner 

• Internetadgang 

• Bøger om mad og ernæring 

• Kogebøger med sund mad 

 

Instruktioner 

 
1. Eleverne (12-14 år) er opdelt i fire grupper. 

2. Hver gruppe trækker et kort fra en krukke/skål og tildeles således den 

relevante sæson (der er 4 kort i krukken: Forår, sommer, efterår og 

vinter). 

3. Spillet består i at vælge den rigtige menu afhænger af den valgte 

sæson til morgenmad, frokost og middag under hensyntagen til 

sæsonbestemtheden af grøntsager, frugt og andre produkter. Spillet er 

baseret på elevernes kreativitet og deres tidligere kendskab til 

ernæring, sæsonbestemte frugter og grøntsager og deres passende 

naturlige bevarelse til vinteren. 
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4. Hver gruppe modtager en menuskabelon. Man kan udskrive disse 

nedenfor eller lave sit eget design. (Grafisk design af vedhæftede 

skabeloner lavet ved hjælp af www.canva.com.) 

5. Eleverne har 30 minutter til at forberede en menu til den rigtige årstid 

ved hjælp af materialer (bøger om mad og ernæring, adgang til en 

computer med internet) og brainstorming. 

6. Derefter præsenterer hver gruppe sin menu og forklarer, hvorfor en 

bestemt mad skal spises på denne tid af året. 

7. De andre grupper, sammen med læreren, er enige om eller benægter 

menuen på baggrund af en fælles åben debat. 

 

 

 

STEAM og andre færdigheder 

 
Science - videnskab: ernæring, kemi, biologi 

Engineering - Ingeniørfag/Teknik: menu design, sammensætning af 

individuelle måltider 

Kunst og bløde færdigheder: kreativ og kritisk tænkning, design af menuer, 

teamwork, brainstorming, logisk tænkning 

Matematik: beregning af næringsværdier i måltider 
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Spil 3: Sund kost restaurant 

 

Sund kost versus Junk ood 

 

 

          
 
Kilde: www.pixabay.com 

 

Mål:  

 

• lære om sund mad og vigtigheden af at vælge en sund daglig menu 

• lære om og forstå de næringsstoffer og mineraler, der stammer fra 

naturlig mad 

• lære om gode madvalg (valg af sund mad) 

 

 
Materiale:   

 

• Tegninger / fotografier / kort med mad, færdige retter, drinks, der også 

kan indeholde kulhydrater / kalorier.  

• Storformatpapir (for elever at oprette deres egen menu på det), 

kuglepenne, markører, tusser, osv. 

• Terning 

• Adgang til internettet (for at kunne kontrollere ernæringsværdier) 
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Instruktioner  

 
1. Læreren skal forberede fotos, tegninger med mad eller kan bruge nogle 

af de billeder, der er designet og findes nedenfor. 

2. Eleverne (12-14 år) er opdelt i grupper på 3-4. Hver gruppe finder 

navnet på restauranten. 

3. Hver elev i gruppen kaster terninger, og det antal, han eller hun kaster, 

er antallet af fotos / grafiske elementer, som han eller hun kan bruge i 

gruppen for at forberede en 3-måltidsmenu til restauranten. 

4. Elever brainstormer, vælg en menu. De har i denne del af spillet 20 

minutter. 

5. Eleverne skal også beregne ernæringsværdien af måltiderne i deres 

menu. De kan bruge dette websted: 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

6. Læreren vejlede og besvare elevernes spørgsmålom kulhydrater, 

kalorier, da dette kan være den sværeste del af spillet. 

7. Når eleverne har valgt de emner, som menuen er sammensat af, skal 

klæbe de / tegne dem på papir i plakatformat med restaurantens navn. 

8. Grupperne udveksler derefter de forberedte menuer, så hver gruppe 

præsenterer en anden (ikke deres egen) menu. 
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Kilde: https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 
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STEAM og andre færdigheder 

 

Science - videnskab: ernæring, kemi, biologi 

Teknik: menu design, sammensætning af individuelle måltider 

Art - Kunst og bløde færdigheder: kreativ og kritisk tænkning, design af 

menuer, teamwork, brainstorming, logisk tænkning, præsentation og 

færdigheder i offentlige taler 

Matematik: beregning af næringsværdier, kulhydrater i måltider 

 
STEAM færdigheder dækket af ovenstående menu spil 

 

Science - videnskab: ernæring, kemi, biologi, økologi, samfundsvidenskab 

Teknik: menu design, sammensætning af individuelle måltider 

Engineering - Teknologi: anvendelser af kamera-, computer- og 

internetteknologi 

Art-kunst og bløde færdigheder: kreativ og kritisk tænkning, design af menuer, 

dokumentation af madens skønhed, teamwork 

Matematik: beregning af næringsværdier i måltider, beregning under spillet 

 

 

Ressourcer / referencer 

Master Chef Junior Serie: https://www.fox.com/masterchef-junior/ 

Ernæringsberegner: https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

Spil om mad: https://www.toptentopia.com/nutrition-games/ 

ESL mad aktiviteter: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Quizzes, spil om mad: https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground 

Madspil for elever: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Gratis mad skabeloner: https://busyteacher.org/classroom_activities-

vocabulary/food_and_drinks/food-worksheets/ 

Materiale om mad for lærere: https://www.teachervision.com/foods 

Skoleaktiviteter om mad: https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk 

Canva online grafik værktøj: www.canva.com 
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Værktøjskasse  

 

• Guide for elever 

 

• Det ideele mad tallerken spil - Spilbræt 

 

• Blanke kort i farver 

 

• Blanke kort i sort og hvid in black & white 

 

• Spørgsmål for kort - 4 sæt for hver kategori 

 

• Spilleregler for brætspillet 

 

• Skabeloner for opskrifter 

 

• Skabeloner for menuer 

 

• Plakater med madvarer 

 

 


