
Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Bæredygtig fremtid - del 2 - bæredygtighed og miljø 

Indhold 
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Introduktion 1 

Modul I Natur i balance 2 2 

Modul II Fødevarer og bæredygtighed 2-3 3 

Modul III Evalueringsmodul 1 4 

Læringsmål og bilag 5 

Introduktion 

Dette er del 2 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om Bæredygtig fremtid. 
Del 2 er en introduktion til Bæredygtighed og miljø og kan gennemføres uafhængigt af 
del 1 og 3. 

Del 2 består af 3 moduler og kan gennemføres på 5-6 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 

Det sidste modul er et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille 
quiz med 5 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Bæredygtig fremtid - del 2 - bæredygtighed og miljø 

Modul I 
Natur i balance (2 lektioner) 

Forberedelse: Bed eleverne om at tage syltetøjsglas eller lignende med hjemmefra. Se 
materialeliste til flaskehaven på side 14 af hæftet fra Verdensmål.nu. 

● Brainstorm på tavlen og diskuter, hvad eleverne kender til begrebet “økosystem”. 

● Læs materialet “9. Natur i balance” fra Verdensmål.nu. 

● Følg instruktionerne i materialet, og lav flaskehaver i klassen. 

● Sørg for, at eleverne forstår hvordan flaskehavens kredsløb fungerer - tegn det 
eventuelt på tavlen. 

● Diskuter i klassen hvordan, som der kan skabes ubalance i kredsløbet, fx på 
grund af menneskelig indblanding. Og hvad kan man gøre, for at forsøge på at 
genoprette balancen? 
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https://astra.dk/sites/default/files/elevbog_-_verdensmal.nu_4-6_hoej_web.pdf
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Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Bæredygtig fremtid - del 2 - bæredygtighed og miljø 

Modul II 
Fødevarer og bæredygtighed (2-3 lektioner) 

● Brug materialet “Pas på vores jord” side 1-4 fra Landbrug & Fødevarer. Eleverne 
kan eventuelt læse materialet som lektier forud for lektionen. 

● Diskuter i klassen: 
1. Er økologiske eller konventionelle grøntsager bedst for miljøet? Hvorfor? 
2. Hvordan påvirker det miljøet, når vi spiser så mange eksotiske frugter, som ikke 

kan dyrkes i Danmark? For eksempel bananer og ananas. 
3. Hvordan påvirker det miljøet, hvis man spiser frugt og grønt, som er i sæson? 

Hvorfor? 
4. Hvor er der størst madspild? 

● Giv eleverne skemaet på side 6 som hjemmearbejde til næste undervisningsdag. 

● Diskuter i klassen på baggrund af det udfyldte skema: 
1. Hvad ryger mest i skraldespanden hjemme hos eleverne? 
2. Gør eleverne og deres familier noget særligt, for at spise mere bæredygtigt? 
3. Var der nogen af eleverne, som tog en madpakke med bestående af rester? 

Tilvalg: Materialet er udviklet af organisationen Landbrug & Fødevarer. Diskuter fælles i 
klassen, hvordan det kan påvirke objektiviteten. 
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https://skole.lf.dk/-/media/skole/find-materialer/produkter/oekologi-fra-jord-til-bord/p171204-min-vores-jord-elevark-hab.pdf
https://lf.dk/


Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Bæredygtig fremtid - del 2 - bæredygtighed og miljø 

Modul III 
Evalueringsmodul 

Dette evalueringsmodul bør kun gennemføres hvis eleverne har arbejdet med de andre 
moduler i forløbet. 

Modulet understøttes af en lokal rute i appen Naturlandet Lolland-Falster, så tæt på din 
skole som muligt. Ruten er ca. 1 km lang, og tager ca. 45 minutter for eleverne at gå, 
inkl. læsning, diskussion og quiz. Der er indbygget en quiz hen imod slutningen på 
ruten, markeret med et spørgsmålstegn på grøn baggrund. Når eleverne nærmer sig 
dette, dukker en ugle på rød baggrund op. Dette åbnes, og her kan eleverne svare på 
quizzen. Eleverne skal indtaste din email, således at svarene tilgår dig direkte. 

● Del eleverne op i grupper som går turen sammen svarer fælles på quizzen. 

● Saml klassen på en græsplæne afslutningsvis, og diskuter i fællesskab svarene 
på quizzen. 
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Bæredygtig fremtid - del 2Naturteknologi 
Modul 1Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. ✓

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. ✓

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

✓ 
Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling et 
produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder ✓gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bæredygtig fremtid - del 2Naturteknologi 
Modul 1Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. ✓ 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. ✓ 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. ✓ 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. ✓

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. ✓

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interesse modsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. ✓

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. ✓ 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. 

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen ✓lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bæredygtig fremtid - del 2Naturteknologi 
Modul 2Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. 

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling et 
produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. ✓ 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bæredygtig fremtid - del 2Naturteknologi 
Modul 2Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. ✓ 

Eleven kan beskrive 
interesse modsæt
ninger ved produk
tionsforhold. ✓

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af ✓naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. ✓

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. ✓ 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. ✓

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen ✓lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. ✓ 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. ✓ 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 7 



 
  

  
 

  

 
  

     
   

 

  
  

 

 
 

       
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

     

 
 

 
 

 
     

 

    

 

 

  

Bæredygtig fremtid - del 2Naturteknologi 
Modul 3Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. 

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Bæredygtig fremtid - del 2Naturteknologi 
Modul 3Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. 

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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9. Natur i balance 
I forskellige naturområder lever bestemte planter 

og dyr. Mængden af vand, lys, temperatur og 

næring bestemmer hvilke planter og dyr, der 

lever der. Sådan et område kaldes et økosystem. 

Når et økosystem er i balance, bliver vand og 

næringsstoffer hele tiden genbrugt. En flaske-

have er en model af et økosystem i balance. 

En flaskehave kan leve i flere år, uden at I skal 

sørge for andet end sollys. 

Flaskehave Stil jeres flaskehave et lyst sted. 

I får brug for Bliver glasset helt dugget, skal I åbne låget et 

Et stort glas med låg par dage. Herefter kan jeres flaskehave passe sig 

LECA-ærter selv i flere år uden at blive vandet. 

Trækul i små stykker 

Pottemuld 

Planter 

Avispapir, blomsterpinde og ske 

Sådan gør I 
◗ Bland LECA-ærter og trækul 

◗ Lav en tragt af avispapir. Hæld blandingen 

i glasset, så bunden dækkes af cirka 3 cm. 

◗ Hæld 5-10 cm jord i glasset og plant jeres 

planter. Brug blomsterpinde og skeer til hjælp. 

◗ Vand planterne så jorden er let fugtig. 

Luk låget tæt til. 

Sådan vokser planten i flaskehaven 
Planter vokser ved at danne glukose (sukker) og 

oxygen (ilt). Dyr og mennesker har også brug for 

oxygen, for at vi kan leve. For at danne glukose 

og oxygen har planterne brug for vand, kuldioxid, 

næringsstoffer og sollys. 

I flaskehaven genbruges vand, kuldioxid og 

næringsstoffer. Når solen varmer glasset, for-

damper vandet fra planternes blade. Vandet sæt-

ter sig som dug på glassets inderside og drypper 

ned, så planten kan drikke det igen. 

Når planten taber et blad, bliver det nedbrudt af 

bakterier (nedbrydere). Bladet ender som vand, kul-

dioxid og næringsstoffer, som planten kan genbruge 

til at vokse af. 

På den måde er der balance i naturen. Det er ret 

smart. Hvis vi forstyrrer naturen, skaber vi ubalance. 

◗ Hvordan kan mennesker skabe ubalance i naturen? 

◗ Hvordan kan vi genoprette ubalance i naturen? 
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NAVN LÆRINGSMÅL: 
• Du kan give eksempler på, hvordan produktion af mad påvirker kloden, 

uanset om det er økologisk eller konventionelt produceret. 
KLASSE • Du kan give eksempler på, hvordan man kan tage hensyn til klodens 

ressourcer, når man laver mad. 

PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD 

Der er mange ting at tænke over, hvis vi vil passe på vores jord og miljø. 
Det gælder også, når vi spiser fødevarer. 
Vi taler om bæredygtighed. 

Bæredygtighed 

handler om at tænke på, hvordan vi passer bedst på jorden og det, som vi får fra den. Vi 
taler om jordens ressourcer. Der skal være balance mellem at bruge og beskytte ressour-
cerne, så vi ikke ødelægger jorden for os selv, vores børn og børnebørn. 

SPØRGSMÅL, DER HAR BETYDNING 
FOR BÆREDYGTIGHED 

Hvilken slags mad spiser vi? 
At producere kød belaster miljøet og særligt kli-
maet mere, end at producere frugt, grøntsager 
og korn. Frugt, grøntsager og korn indeholder 
dog ikke de samme næringsstofer som kød. 

Hvordan er varen dyrket? 
Er grøntsagerne dyrket på marken eller i driv-
huse, som bliver opvarmet? Er varen produce-
ret efter klimavenlige metoder, hvor man hol-
der øje med ressourceforbruget? 

Er varen produceret i Danmark eller i ud-
landet, og hvordan er den kommet hertil? 
Transport af fødevarer belaster miljø og klima. 
Det er hårdere for klimaet at bringe fødevarer 
til Danmark med fy end med skib. 

Svaret på spørgsmålene betyder noget for, 
hvordan vi passer på vores jord og miljø. Man 
kan sige, at vi træfer et valg, hver gang vi køber 
eller spiser fødevarer. 
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PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD 

At påvirke handler om, at vores valg betyder noget. Det betyder fx noget for miljøet, om 
vi tager bilen eller cyklen. Om vi sparer på energien eller ikke. Om vi sorterer vores afald 
og passer på ikke at spilde mad. 

VORES FØDEVARER PÅVIRKER KLIMAET 

Alle fødevarer – både økologiske og konven-
tionelle – påvirker klimaet. I Danmark er vi 
gode til at producere klimavenligt – uanset om 
det er konventionelt eller økologisk. 
Er økologiske fødevarer bedre for klimaet end 
de konventionelle? Det er svært at sige. Det 
kommer an på, hvordan vi måler det. 
Vi kan måle det på to forskellige måder: 

1. Hvor meget påvirker det klimaet at 
producere et kilo korn? eller 

2. Hvor meget påvirker det klimaet at 
producere samme slags korn på samme 
størrelse mark? 

På den første måde ved vi, at en økologisk 
landmand ikke høster lige så mange kilo korn 
som en konventionel landmand på en mark af 
samme størrelse. Korn bliver fx til mel. Det på-
virker derfor klimaet mere at producere et kilo 
økologisk mel, end et kilo konventionelt mel. 

På den anden måde ved vi, at den økologiske 
landmand ikke bruger fx kunstige plantebe-
skyttelsesmidler og kunstgødning. Kunstige 
plantebeskyttelsesmidler og kunstgødning 
påvirker klimaet, for det kræver energi at pro-
ducere det. Så det påvirker klimaet mindre at 
dyrke fx. en mark på 10.000 m2 med økologisk 
korn, end med konventionelt korn. 

Hvor meget, det belaster klimaet at lave fø-
devarer, er også forskelligt fra land til land og 
mellem forskellige produktionsformer. Er det 
fx høns eller køer landmanden har? Det er også 
meget forskelligt fra landmand til landmand.  

Uanset om det er økologisk eller konventionel 
dyrkning, så påvirker produktion af mad kli-
maet. Danske landmænd – både økologiske og 
konventionelle – er dygtige til at producere 
fødevarer og samtidig passe på klimaet og 
jorden. Det er vigtigt, at de bliver ved med det 
og bliver endnu bedre. På den måde bruger vi 
jordens ressourcer bedst. 
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PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD 

Kunstige plantebeskyttelsesmidler 
er midler, som sprøjtes ud på marken 
for at holde ukrudt, insekter og syg-
domme væk fra planterne. 

Kunstgødning er næringsstofer til 
jorden. Man laver det på en fabrik. Det 
kræver meget energi at lave kunstgød-
ning. 

DENGANG VI SPISTE LOKALE FØDEVARERT 

For 100 år siden spiste vi mest danske fødeva-
rer. Det var ofte fødevarer, som var produceret 
tæt på, hvor vi boede. 
Vi spiste frugt og grønt efter årstiden. Det 
kaldes at spise råvarer i sæson. Det var svært 
at opbevare frugt og grønt, så de kunne holde 
sig friske. Om sommeren spiste vi jordbær, 
tomater og agurker. Om vinteren spiste vi kål, 
rødbeder, løg og porrer. 
I dag kan man købe al slags frugt og grønt hele 
året. Vi kan fx få jordbær fra Spanien om vin-
teren. Men det kan være smart at købe dansk 
frugt og grønt, når de er modne: 

VIDSTE DU 
...at du kan besøge en gård og købe frugt 
og grønt direkte hos landmanden? 

Mere smag: Frugt og grønt får en mere kraf-
tig smag, når de har fået den mængde sol og 
vand, som de har brug for. De har også mere 
smag, når de er modnet naturligt og spises, når 
de er helt friske. 

Mindre energi: Du sparer på energien, når 
fødevarerne ikke skal bringes til Danmark med 
fy eller skib. 
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PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD 

HVOR MEGET MAD SMIDER VI UD? 

Vi smider meget mad ud. Det kan være fordi, 
at vi ikke spiser op eller genbruger madrester. 
Mad kan også ende i skraldespanden, fordi 
den er blevet for gammel. 

Det ser måske ikke ud af meget, når man smi-
der en agurk eller tomat ud, der er blevet for 
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Private husholdninger: 260.000 tons 

På gårdene: 100.000 tons 

Fødevarevirksomheder: 133.000 tons 

Hoteller og restauranter: 29.000 tons 

Sygehuse, kantiner mv.: 31.000 tons 

Supermarkeder: 163.000 tons 

gammel. Men tilsammen bliver det til enor-
me mængder mad. I alt smider vi mere end 
700.000 tons mad ud om året i Danmark. 
Det er mad, som koster ressourcer at produce-
re, og som vi selv eller andre kunne have haft 
glæde af. 

Det største madspild sker hjemme i køkkenet. 
En familie på fre personer smider i gennem-
snit 57 kg mad ud om året. 

Der går også meget mad til spilde i butikkerne, 
hos virksomhederne og ude hos landmanden. 
Vi skal passe på vores ressourcer, spare på dem 
og ikke smide mere mad ud end nødvendigt. 

• Tilbered kun den mængde mad, du/I kan 
Her er nogle gode råd til, hvad du og spise.
andre hjemme hos dig kan gøre for at 
få mindre madspild i jeres køkken. • Hvis I alligevel har lavet for meget mad, så 

put maden i fryseren til en anden dag eller 
i køleskabet og spis resten dagen efter. 

• Køb kun den mængde mad, I har brug for. 
Lav for eksempel madplaner og en ind- • Lav nye retter, hvor I bruger rester fra     
købsseddel, så I ikke kommer til at købe   tidligere måltider. For eksempel ris, 
mere end planlagt. kartofer, kød eller grøntsager. 
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Æggekage 
Det skal du bruge til 4 personer 

2 spsk. majsstivelse + 1 dl minimælk eller yoghurt + 8 æg 
+ salt og peber + 150 g kogt pasta, ris eller kartofer + 2 tsk. olie 

50-100 g frisk spinat og/eller friske krydderurter + 250 g cherrytomater 
 +100 g rester af kød eller pålæg, for eksempel skinke, røget laks eller salami 

+ 8 skiver rugbrød (rist rugbrødet, hvis det ikke er nybagt) 

Rør majsstivelsen i mælken i en skål. Pisk æggene i. Krydr med salt og 
peber. Vend den kogte pasta/ris/kartofer i. Varm olien på panden. 

Kom æggemassen på panden. Læg låg på. Lad det stivne ved svag varme. 
Skyl spinat eller hvad du har af friskt grønt, og tør det

 – brug evt. en salatslynge. 
Skær tomaterne i halve. Skær kød eller pålægsresterne i tern. 

Fordel grønt, tomat og pålæg over æggekagen. 
Server med rugbrød. 

Tilberedningstid: 
cirka 30 minutter. 

OPGAVE: FRA REST TIL ÆGGEKAGE 

Lav nye retter af den mad, I ikke fk spist 

Du kan være med til at gøre madspildet i      
Danmark mindre. 

Brug for eksempel rester af pasta, kartofer, 
kød eller grøntsager til et nyt måltid. 

Opskriften her er et eksempel på, 
hvordan du kan gøre. 

VIDSTE DU 
... at en husstand smider 188 kg pap og 
papir ud årligt? Det er nok til at frem-
stille over 6.000 æggebakker. Et kilo 
aviser – eller andet papirafald – kan 
nemlig blive til 32 æggebakker. 
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OPGAVE: SE PÅ SKRALDET 

Efter I har lavet mad i køkkenet. Se på skraldet i skraldespanden. 
Hvilke typer af afald fndes der? 

OPGAVE: MADPAKKE AF MADRESTER 

• Hvad gør I af rester fra aftensmaden i din familie?  
• Prøv at se om du kan lave en lækker madpakke af madrester fra dit køleskab. 
• Hvis ikke du har nok madrester, så suppler med andet mad. 
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OPGAVE: EN RÅVARER – MANGE MULIGHEDER 

De feste råvarer kan man bruge til mange forskellige ting. 
Se i opskriftshæftet ”Økologi på gafen” og slip fantasien løs. Snak i klassen om: 

1. Hvad kan man bruge gulerødder til? 

2. Hvad kan man bruge æbler til? 

3. Hvad kan man bruge kartofer til? 

Når man kan bruge tingene til mange forskellige ting, er det lettere at undgå madspild. 
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