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1. Miljø og bæredygtighed – et vigtigt emne

At arbejde med miljø og bæredygtighed er en særdeles vigtig opgave for grundskolen. Miljø og

bæredygtighed er nævnt direkte i adskillige fags kundskabs- og færdighedsområder. Også i den

daglige politiske debat er miljø og bæredygtighed et tilbagevendende tema. Der er ingen tvivl om

at viden og indsigt i, hvordan vi anvender naturens ressourcer mest hensigtsmæssigt, er vigtigt i

forhold til vores fremtidige livsmuligheder.

Dette materiale, der er udviklet af Grønt Flag Grøn Skole, lægger op til at arbejde med miljø og

bæredygtighed i mange forskellige fag og i tværfaglige sammenhænge. 

Det er ikke kun vigtigt, at eleverne kommer ud af skolen med en solid viden og indsigt. Det er

også vigtigt, at eleverne har lært, at de selv kan være med til at skabe en bedre fremtid for dem

selv, deres familie og for samfundet. Eleverne skal have viden og indsigt om problemernes år-

sager og deres betydning, have ideer til, hvordan vores fremtid skal være og vide, hvordan de 

selv kan være med til at skabe forandringer. Når eleverne handler, informerer og involverer andre,

anvender de deres viden. De bliver dygtigere og mere engageret.
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2. Undervisningsmateriale til hele grundskoleforløbet

Undervisningsmaterialet er beregnet til hele grundskoleforløbet.

Undervisningsmaterialet består af fire selvstændige bøger med tilhørende lærervejledninger, 

der henvender sig til henholdsvis:

0.-3. klasse                           4.-6. klasse                           7.-9. klasse                            7.-9. klasse 

Til hver af de fire bøger hører en lærervejledning, aktivitetsark og evalueringsark. Lærervejledning,

aktivitetsark og evalueringsark kan downloades fra  www.groentflag.dk. 

3. Sådan bruger du undervisningsmaterialerne

Fag, afgangsprøver og projektopgaver

Undervisningsmaterialet kan inddrages i mange fag. Naturfagene er de fag, der mest umiddel-

bart handler om miljø og bæredygtighed. Men mange andre fag bidrager også til en forståelse af

problemstillingerne. Dansk bidrager med sprog, begreber, kommunikation og med humanistiske

synsvinkler. Matematik med undersøgelser til forståelse af størrelser og sammenhænge. Sam-

fundsfag bidrager med indsigt i borgernes og samfundets muligheder for at skabe forandringer.

Hjemkundskab bidrager med praktiske og hverdagsnære eksempler. Historie bidrager med at

sætte vores liv i et tidsmæssigt perspektiv. Endnu flere fag som sprogfag, praktisk-musiske fag

og kristendom kan bidrage med spændende perspektiver. 

Brug temaerne og hæfterne i tema- og emneuger. Brug hæfterne som oplæg til spændende 

projektopgaver. Læs mere om hvordan, du kan inddrage projektopgaven på www.groentflag.dk.
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Hæfterne er ikke et nyt system til naturfagsundervisningen. På de få sider, vi har til rådighed,

kan vi ikke præsentere alt om fx økologisk produktion. Men hæfterne er særdeles gode til at

sætte fokus på vigtige problemstillinger og til at engagere eleverne. Til de videre undersøgelser

kan klassen anvende skolens fagbogssystemer, digitale undervisningsmaterialer m.m. til at 

udforske og uddybe de fag-faglige problemstillinger. Grønt Flag-hæfterne og de øvrige undervis-

ningsmaterialer supplerer hinanden. Undervisningen bliver mere spændende, og eleverne lærer

at reflektere og anvende deres viden og indsigt.

Eksempler på trin- og slutmål

I lærervejledningen finder du til hvert tema eksempler på trin- og slutmål i de mest centrale fag.

Vigtige begreber og forståelser

Til hvert opslag er de vigtigste begreber og forståelser nævnt.

Læringsmål

I lærervejledningen finder du forslag til læringsmål. De kan være inspiration til fokus i 

undervisningen og til en afsluttende evaluering.

4. Temaer i Grønt Flag Grøn Skole

De fire bøger tager udgangspunkt i de ti temaer i Grønt Flag Grøn Skole.

Vand. Hvordan passer vi bedst på vores drikkevandsressourcer?

Energi. Hvordan kan vi bruge den energi, vi har til rådighed, på den bedst mulige måde? 

Hvilke energikilder er de mest hensigtsmæssige?

Affald. Hvordan kan affald blive til en ressource?

Natur. Hvordan kan vi gøre naturen bedre for planter, dyr og mennesker?

Økologisk produktion. Hvordan kan vi producere vores fødevarer, så produktionen tager hensyn

til både natur, sundhed og dyrevelfærd?

Klimaforandringer. Hvordan kan vi nedbringe udledningen af drivhusgasser og tilpasse os 

klimaforandringerne?

Hverdagens kemi. Hvordan kan vi bruge kemiske stoffer i vores hverdag?

Transport. Hvordan kan vi bedst organisere vores transport til gavn for mennesker og miljø?

Bæredygtigt forbrug. Hvordan kan vi forbruge, så vi ikke påvirker naturen og miljøet negativt?

Friluftsliv. Hvordan kan vi udvikle mulighederne for friluftsliv til gavn for børn, unge og voksne?
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Temaerne overlapper indholdsmæssigt hinanden. I en projektuge, en projektopgave el. lign. kan

det være en god ide at tænke flere temaer sammen. Fx er det oplagt at tænke temaerne Energi,

Klimaforandringer og Transport sammen. Temaerne Affald og Bæredygtigt forbrug er en anden

mulighed. Natur, Økologisk produktion og Bæredygtigt forbrug en tredje. Hverdagens kemi og

Økologisk produktion en fjerde.

5. Grønt Flag-undervisningsforløb

Undervisningsmaterialet understøtter Grønt Flag Grøn Skoles fem temakrav, der er med til at

gøre undervisningen mere spændende og engagerende.

Undersøgelse

I materialet lægges stor vægt på, at eleverne bliver aktive undersøgere gennem arbejde med 

de forskellige problemstillinger og temaer. Der lægges op til, at eleverne skal undersøge de 

forskellige temaer så alsidigt som muligt. Gennem arbejdet med de fire bøger skal de både 

gennemføre naturfaglige, samfundsfaglige og humanistiske undersøgelser og på den måde 

inddrage mange fag. 

Ud af skolen

Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at tale med de mennesker, der til daglig arbejder med

eller er påvirket af spørgsmål om miljø og bæredygtighed. Autentiske oplevelser er med til at

skabe interesse og engagement hos eleverne.

Eleverne skal arbejde uden for skolens trygge rammer, besøge små og store virksomheder, 

butikker og relevante personer. De skal besøge offentlige værker, som fx genbrugspladsen og

rensningsanlægget, for at få oplevelser og sanser med i deres forståelse.

Det er også oplagt at tænke skole/virksomhedssamarbejde. Virksomheder kan være det lokale

supermarked, bilværkstedet, kirken, et landbrug, børneinstitutioner osv. Der er rigtig mange 

muligheder tæt på skolen for at give eleverne viden om, hvordan miljø og bæredygtighed indgår 

i hverdagen i virksomhederne.

Miljøvision

Miljøvisionen handler om, at eleverne formulerer, hvad de gerne vil gøre, og hvad de stræber

efter at opnå med deres handlinger. Igennem skoleforløbet vil visionerne kunne udbygges og

blive mere nuancerede, i takt med, at eleverne bliver ældre.
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Gør en forskel

Eleverne skal opleve og lære, hvordan man sammen kan gøre en forskel både hjemme, i skolen

og i lokalområdet. De skal fx erfare, at de gennem læserbreve kan nå en langt større målgruppe.

Videre kan de fx iværksætte en energisparekampagne på skolen, sætte fuglekasser op i den lo-

kale park for at øge biodiversiteten, rådgive forældre om sortering af affald, eller de kan besøge

en børneinstitution og fortælle om, hvordan børn og medarbejdere bedst kan spare på vand og

energi.

Informer og involver

Eleverne skal anvende deres viden til at informere og involvere andre. Når de anvender deres

viden til at informere og til at argumentere får de en meget dybere indsigt i problemstillingerne.

Samtidig høster de også anerkendelse fra voksne, når de viser, at de har en stor indsigt i et kom-

pliceret område.

Det er også med til at skabe interesse og engagement hos eleverne.

6. Hvad er miljøundervisning og undervisning for bæredygtig udvikling

Miljøundervisning er undervisning om miljøproblemer – dvs. den måde, som vi mennesker bruger

naturen på, de problemer, det giver for natur, miljø og mennesker, og hvordan vi løser problemerne.

Interessemodsætninger og dilemmaer er gode udgangspunkter for undervisningen.

Uddannelse for bæredygtig udvikling handler lidt bredere om vores handlingers betydning både

for mennesker i andre dele af verden og for de fremtidige generationer. Hvad betyder vores for-

brug fx for de mennesker, der producerer vores varer, og for de næste generationer?

7. Centrale begreber i Grønt Flag Grøn Skole

Handlekompetence

Grønt Flag Grøn Skole bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence bl.a. gennem deltagelse

i beslutningsprocesser og handlinger. Vigtige elementer er viden og indsigt, engagement og 

handling.

Deltagelse og medborgerskab

Elevernes deltagelse i beslutninger og handlinger samt arbejde i lokalsamfundet er med til at 

udvikle aktivt medborgerskab.
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Samarbejd med lokalsamfundet

Gennem undervisningen samarbejder eleverne med virksomheder, lokale myndigheder, 

institutioner m.m. og bidrager samtidig med ideer og projekter til lokalsamfundet og bringer

virksomheder, organisationer m.fl. ind i skolen.

Innovation

Samfundet har brug for, at de kommende generationer kan finde kreative og innovative 

løsninger på de spørgsmål om miljø, natur og bæredygtighed, som de møder i deres liv. Grønt

Flag Grøn Skole fremmer elevernes egne ideer og forslag til processer og tekniske løsninger.

Autenticitet

Grønt Flag Grøn Skole handler om virkelige og vedkommende spørgsmål om miljø og bæredygtig-

hed. Det er en særlig kvalitet, der er med til at engagere eleverne.

Synlighed og fællesskab – det grønne flag

Når det grønne flag vajer over skolen, bidrager det til fællesskabet, og når eleverne har arbejdet

mod de samme mål, skaber det fællesskab og synlighed for skolens arbejde og værdier.
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TRANSPORT

Transport spiller en vigtig rolle i vores dagligdag. Vi kan simpelthen ikke undvære transportmidler.

Men transport fx i biler har en lang række ulemper som fx luftforurening, CO2-udledning, sikker-

hed/ulykker, støj, sundhed og pladskrav. Vi skal bevidste om, hvordan vi transporterer os til hver-

dag, så vi påvirker natur, miljø og sundhed mindst muligt. Men det er ikke let at ændre

transportvaner i en travl hverdag, og samtidig er det kompliceret, når der også skal tages hensyn til

bekvemmelighed, natur, miljø, sundhed og sikkerhed og ikke mindst at få hverdagen til at fungere.

Transporttemaet tager udgangspunkt i den transport, eleverne selv oplever i deres hverdag i 

familien, omkring skolen og i lokalområdet. Ikke alene kan eleverne være med til at påvirke 

familiernes transportvaner, men de kan også være med til at påvirke transportstrukturen i lokal-

området.

Eksempler på trinmål i natur/teknik (Fælles Mål 2009)

Husk også arbejdsmåder og tankegange.

Efter 4. klasse

◗ redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og trafikårer

◗ kunne anvende enkle kort, faglige signaturer og verdenshjørnerne

Efter 6. klasse

◗ redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for 

menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport

◗ give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer

på andre områder, som fx vand/spildevand og energiforsyning/forurening

◗ anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling

◗ give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, 

dyr og mennesker

◗ kende til miljøproblemer både lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse proble-

mer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og anvendelse

af vedvarende energi
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Temaet på tværs af fagene

Temaet lægger op til samarbejde med mange andre fag. På disse klassetrin vil fagene dansk, 

historie og matematik være mest oplagt, men også fag som musik og billedkunst kan være

spændende at inddrage.

Faget dansk kan bidrage med mange former for arbejdsmetoder. Her kan dansklæreren være

med til at kvalificere elevernes arbejde med interviews, avisartikler, leksikale artikler, plancher

m.m. Faget kan også være med til at illustrere væsentlige problemstillinger i temaet gennem 

arbejdet med noveller, artikler og lignende.

Historie er et andet væsentligt fag i samarbejdet. Historie bringer fortiden på banen. Gennem 

arbejdet med temaet ud fra et historisk perspektiv vil eleverne blive konfronteret med en anden

synsvinkel på nutidens problemstillinger. Fx kan eleverne gennem arbejdet med de bilfrie søn-

dage i 70’erne få et indblik i datidens energikrise. Gennem arbejdet med familiens transport kan

eleverne få et indblik i den udvikling og betydning, transporten har haft i hverdagen gennem

tiden. Historie sætter temaerne i perspektiv.

Matematik hjælper eleverne med at dokumentere og beskrive temaets indhold i form af fx 

grafiske præsentationer af data, informationssøgning og læsning af tabeller og grafer samt 

udformning af materiale fx til registrering af fordelingen af trafik omkring skolen. 
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Transport omkring dig
Side 4 - 5

Vigtige begreber og forståelser

◗ Privat og kollektiv transport, miljøbelastende og miljøvenlige transportmidler, energiforbrug.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ give eksempler på forskellige transportformer og redegøre for, hvilke der er miljøbelastende,

og hvilke der er miljøvenlige

◗ redegøre for, hvilke transportmidler eleverne selv og deres familie anvender

Arbejdet med opslaget

Lad først eleverne gå på opdagelse i opslagets fotocollage og fortælle om, hvad de forbinder med

billederne. Læs derefter opslagets tekst om miljøvenlige og miljøbelastende transportmidler og

lad eleverne inddele de viste transportmidler i de to grupper (brug aktivitetsark 1). Tal med ele-

verne om, hvorfor de mener, at et transportmiddel enten er miljøvenligt eller miljøbelastende. 

Arbejd herefter med resten af opslaget og lad til sidst eleverne udarbejde en liste over, hvordan

de selv har transporteret sig rundt (brug aktivitetsark 2). Klassens samlede resultat kan indsæt-

tes i et skema, enten ved at indsætte det samlede antal i skemaet, eller ved at eleverne sammen

med matematiklæreren arbejder med forskellige grafiske præsentationer.

Lad også eleverne sammenligne familiernes transportforbrug med Vejdirektoratets statistikker.
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Aktivitetsark 1

Miljøvenlige og miljøbelastende transportmidler
Eleverne skal, med afsæt i opslagets billeder, inddele transportmidler i miljøvenlige og miljø-

belastende transportmidler. Eleverne skal begrunde, hvorfor de opfatter et konkret transport-

middel som miljøvenligt eller miljøbelastende.

Aktivitetsark 2

Hvilket transportmiddel har du brugt?
Eleverne skal udfylde skemaet og afkrydse, hvilke transportmidler de har benyttet i løbet af

ugens 7 dage. Resultaterne kan samles i et stort skema, hvor man skriver ned, hvor mange der

har benyttet hvert transportmiddel. Husk også at lade eleverne inddele transportmidlerne i 

private og kollektive transportmidler.
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Transport og familie
Side 6 - 7

Vigtige begreber og forståelser

Transporttid, energi og energiforbrug, brændstoføkonomi.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ gøre rede for, hvilke transportmidler familien råder over og for familiens transportvaner

◗ give forslag til, hvordan familien kan transportere sig mere miljøvenligt

◗ udregne brændstoføkonomi for forskellige biler

◗ redegøre for transport og transportformer før i tiden fx på deres bedsteforældres tid

Arbejdet med opslaget

Læs først historien om Søren og Mette med eleverne. Det er vigtigt i den efterfølgende samtale

at fokusere på, hvilke løsningsmuligheder eleverne ser. Skal de gå? Vente på den næste bus og

komme for sent? Ringe til klassekammeraten, der bor lidt længere nede ad vejen? Lappe cyklen

og se at komme af sted? Problematiser elevernes svar og lad dem også overveje, om deres valg

er miljøvenlige eller miljøbelastende. Den nemmeste løsning er ikke altid den mest miljøvenlige.

Det kan selvfølgelig altid diskuteres, hvor miljøvenlig en el-bil er, hvis dens energi kommer fra et

kulfyret kraftværk. Men som udgangspunkt må man sige, at el-bilen lige nu er det bedste bud på

et miljøvenligt transportmiddel, ikke mindst med afsæt i, at vi i Danmark støt og roligt øger an-

delen af den energi, der er produceret på vedvarende energikilder, som fx vind og solceller.

Lad derefter eleverne finde ud af, hvor meget tid de egentlig bruger på transport hver dag/hver uge.

Brug aktivitetsark 3. Lad også her eleverne arbejde med en grafisk præsentation af deres 

resultater. Tal herefter med eleverne om resten af opslaget og lad dem til sidst udarbejde deres

egne forslag til, hvordan de selv og deres familie kan agere mere miljøvenligt i deres adfærd.

Brug aktivitetsark 4.

Det kan være en god ide enten at besøge eller få besøg af den lokale bilforhandler og lade ham

fortælle om miljøvenlige og miljøbelastende bilmodeller. Han vil også kunne fortælle eleverne

om, hvor langt de forskellige modeller kan køre på en liter brændstof, og måske kan han fortælle

om hybridbiler, el-biler osv.
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Ideen med, at eleverne skal undersøge, hvordan deres bedsteforældre blev transporteret rundt,

er at sætte deres egen situation i et historisk perspektiv. Man kan også invitere en af deres 

bedsteforældre eller måske en oldeforælder til at komme på besøg i klassen og fortælle om 

dengang, de var børn.

Aktivitetsark 3

Transport i familien
Det kan være lidt svært for eleverne at angive, præcis hvor lang tid det tager at blive kørt i skole,

til fodbold osv., men arbejd i intervaller på 5 minutter. Det gør det lidt lettere for eleverne.

Aktivitetsark 4

Miljøvenlig transport
Her kan eleverne nedskrive deres egne forslag til, hvordan de kan ændre på deres egen og famili-

ens adfærd. Klassen kan evt. udarbejde en fælles folder med de 5 bedste forslag, som kan tages

med hjem til forældrene.

TRANSPORT 14



Transport omkring skolen
Side 8 - 9

Vigtige begreber og forståelser

Trafikbelastning, trafikmængde, trafiksikkerhed.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ gøre rede for trafikbelastning og transportproblemer i området omkring skolen

◗ udvikle og gennemføre en transportkampagne

Arbejdet med opslaget

Find først et kort over skolen, der viser vejnet mv. Brug evt. Google Maps og zoom ind på jeres

skole. Lad eleverne udpege skolens placering og tal med dem om, hvad kortet ellers viser. 

Hvis du udskriver et kort over lokalområdet, kan I forstørre det og hænge det op i klasselokalet,

og eleverne kan hver især sætte en knappenål ind der, hvor de bor. Tal med eleverne om deres

transportvej til skolen. Har klassen et Smartboard, kan I gøre dette på tavlen i stedet og til sidst

udskrive et kort til hver elev.

Tal herefter med eleverne om, hvorvidt de har en forestilling om, hvor mange biler der ankommer

til skolen hver morgen. Brug denne samtale som oplæg til at foretage en trafiktælling på skolen.

Brug aktivitetsark 5, eller udarbejd jeres eget skema. Husk at inddrage de øvrige oplysninger i 

infoboksene på opslaget i samtalen.

Lad til slut eleverne komme med forslag til, hvordan trafikmængden kan nedsættes/gøres mere

miljøvenlig omkring skolen. Disse forslag kan kombineres med det videre arbejde med temaets

sidste opslag, der fokuserer på at udarbejde en trafikvision for skolen.

Lad eleverne gennemføre en kampagne, der kan bidrage til at nedsætte den miljøbelastende 

trafik omkring skolen.
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Aktivitetsark 5

Trafiktælling
Dette ark kan eleverne bruge til at notere oplysninger om trafikken omkring skolen. Nogle elever

kan fx notere antallet af biler, der kommer til skolens parkeringsplads, andre kan notere, hvor

mange der passerer uden for skolen - alt afhængig af de trafikale forhold omkring jeres skole.

Husk at tage højde for, at den samme bil kan blive noteret to gange, og indprent eleverne, at de

skal passe på i trafikken. Igen kan der samarbejdes med matematiklæreren om præsentation og

behandling af de indsamlede data.
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Samfundet og transport

En fremtid med miljøvenlig
transport
Side 10 - 11

Vigtige begreber og forståelser

Trafikplanlægning, trafiksikkerhed, bæredygtig transport, trafikvision.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ fortælle om trafikforholdene omkring skolen

◗ udarbejde ideer til mere sikker og mere bæredygtig transport omkring skolen

Arbejdet med opslaget

Læs først historien om de bilfrie søndage i vinteren 73-74. Tal med eleverne om, hvorvidt de

kunne forstille sig, at det var en metode til at nedsætte miljøbelastningen. Inddrag i samtalen

også, at man i dag forsøger at regulere trafikmængden via betaling, som det fx sker i Oslo,

Stockholm, London og mange andre storbyer. Lad eleverne interviewe voksne om deres holdning

til betalingsring om en lokal større by. Vil de voksne være villige til at lade bilen stå og fx tage

bussen i stedet for? Hvad synes eleverne selv?

Lad eleverne komme med deres egne forslag til, hvordan man kan nedsætte trafikbelastningen.

En anden vinkel på dette er at inddrage sikkerhedsaspektet. Det handler ikke kun om at ned-

sætte miljøbelastningen gennem trafikken, men også om at kunne færdes sikkert i trafikken.

Lad eleverne selv opstille gode råd til, hvordan man kan færdes sikkert til og fra skole.
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En fremtid med bæredygtig transport

Fortællingen om Fænøsund Friskole er et eksempel på, at elevernes indsats faktisk nytter noget,

og at de bliver taget alvorligt. Brug fortællingen som afsæt til det afsluttende arbejde med at

lade eleverne udarbejde en trafikvision for hele skolen. Brug aktivitetsark 6. Ideen med at ud-

arbejde en vision er, at visioner er utopier om ”det gode liv” - den gode trafikale adfærd. Utopien

er det ”endelige” mål. 

For at kunne arbejde med visionen kan du begynde med at lade eleverne indkredse de problem-

stillinger, som de ser i forhold til transport omkring skolen. Lad dem dernæst opstille visionen

for, hvordan det ideelt set burde være, og lad dem så til sidst komme med bud på, hvilke

tiltag/handlinger, de mener, der kan sættes i værk for at nærme sig visionen. Eleverne skal altså

i fællesskab iværksætte tiltag, der gør transporten omkring skolen ikke blot miljøvenlig, men

også mere bæredygtig. Præsenter skolens vision for forældrene og diskuter fx med skolebesty-

relsen, hvordan man kan støtte op omkring visionen.

Aktivitetsark 6

Transportvision
Dette ark er udformet som en slags handleplan, hvor eleverne nedskriver de tiltag, de vil 

iværksætte i forhold til hvert problemfelt/hver vision.

Først defineres problemet: fx at for mange elever bliver kørt til skole hver dag.

Herefter fremsættes visionen: fx at færre elever bliver kørt i skole, og at de i stedet går eller cykler.

Til slut opstiller eleverne deres bud på konkrete handlinger, der kan være med til, at skolen kom-

mer tættere på opfyldelsen af visionen. I denne del er det vigtigt, at eleverne også får formidlet

deres budskab til forældre, øvrige elever, skolens personale og lokalsamfundet.
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FRILUFTSLIV
Naturen, parker og andre områder, der ligger tæt på, hvor vi bor, giver masser af muligheder for

friluftsliv, men samtidig er der også mange uudnyttede muligheder. Friluftsliv er med til at give

os et sundt liv gennem aktivitet og positive oplevelser. Men samtidig påvirker vores friluftsliv

også naturen. På den ene side vil vi altså gerne bruge naturen, og på den anden side slider vi på

den. Friluftsliv handler om at bruge naturen på en sådan måde, at vi ikke gør uoprettelig skade

på naturen i lokalområdet.

Formålet med temaet er, at eleverne får indsigt i de muligheder, friluftsliv indebærer. Først 

arbejdes der med en definition af begrebet natur. Derefter ser eleverne på fritidsmulighederne i

naturen generelt. I næste opslag arbejder de med natur og fritidsmuligheder tæt på den enkelte

elev med afsæt i lokalmiljøet. Tredje opslag tager fat på skolens muligheder for aktiviteter i un-

dervisningen i form af ideer til en egentlig udeskoleundervisning. Og endelig arbejder eleverne i

det sidste opslag med at udarbejde deres egen vision for skolens områder i forhold til friluftsliv.

Eksempler på trinmål i natur/teknik (Fælles Mål 2009)

Efter 4. klasse

◗ redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og trafikårer 

◗ give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift,

landbrug og fredning

Efter 6. klasse

◗ begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel

◗ kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen

◗ kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt

og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil

◗ give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling
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Temaet på tværs af fagene

Temaet lægger op til samarbejde med mange andre fag, mest oplagt på disse klassetrin er 

fagene dansk, historie, idræt og matematik. Faget dansk kan bidrage med mange former for 

arbejdsmetoder. Her kan dansklæreren være med til at kvalificere elevernes arbejde med inter-

views, avisartikler, leksikale artikler, plancher m.m. Faget kan også være med til at illustrere 

væsentlige problemstillinger i temaet gennem arbejdet med noveller, artikler og lignende.

Idræt er en oplagt medspiller i sammenhæng med friluftsliv. Her kan eleverne fx komme på

besøg i den lokale mountainbikeklub, tage på skaterbanen eller udtænke deres egne løberuter i

lokalområdet. De kan også besøge den lokale ride- eller sejlklub og på den måde blive introduce-

ret til mange gode friluftsmuligheder.

Historie er et andet væsentligt fag at samarbejde med. Historie bringer fortiden på banen. 

Gennem arbejdet med temaet ud fra et historisk perspektiv vil eleverne blive konfronteret med

en anden synsvinkel på nutidens problemstillinger. Fx kan foreningslivets opståen, betydning og

udvikling i Danmark sætte nutidens mere forbrugsorienterede foreningsliv i perspektiv og give

eleverne et indblik i friluftslivets udvikling på godt og ondt. Historie sætter temaerne i perspektiv.

Matematik kan bruges til at dokumentere og beskrive temaets indhold, fx i form af grafiske 

præsentationer af data, informationssøgning og læsning af fx tabeller og grafer.
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Friluftsliv omkring dig
Side 12 - 13

Vigtige begreber og forståelser

Friluftsliv, foreninger, parkour.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx 

◗ give eksempler på forskellige typer af friluftsliv

◗ kende forskellige lokale friluftsforeninger

◗ give eksempler på fordelene ved friluftsliv

Arbejdet med opslaget

Den første opgave er at få indkredset, hvad begrebet friluftsliv dækker over. Det er svært entydigt

at beskrive begrebet. Friluftsliv dækker mange aktiviteter, lige fra gåture i skoven, badeture på

stranden, lystfiskeri, mountainbikekørsel, ridning og sejlads til bjergklatring, paragliding m.m.

Meget friluftsliv foregår uorganiseret – dvs. at det er noget, man foretager sig alene, med sin fa-

milie eller venner, i modsætning til organiseret friluftsliv, der foregår i foreninger som fx spejdere,

rideklub osv. Tal med eleverne om, hvilke fordele og ulemper der kan være ved organiseret aktivi-

tet (skal foregå på faste tidspunkter, i organiserede rammer, kræver deltagerbetaling osv.) sam-

menlignet med de ”selvorganiserede” tiltag (man definerer selv rammerne, kan dyrkes, når man

har lyst, kræver oftest ingen eller kun få organiserede rammer, kan opstå spontant osv.). 

Eleverne får gennem deres undersøgelser et godt indblik i, hvilke former for friluftsliv deres kam-

merater dyrker. Det er også vigtigt, at de får øjnene op for, hvilke foreninger der findes i lokalom-

rådet. På den måde opdager eleverne måske helt nye og spændende muligheder for friluftsliv. 

Det er en god ide at afsætte tid til at lade eleverne besøge forskellige foreninger og udfordre dem

med nye muligheder. En anden væsentlig ting er at lade eleverne finde ud af kvaliteterne i for-

skellige friluftslivsformer. Friluftsliv kan være sundt, sjovt, socialt, udfordrende osv.

Det friluftsliv, vi dyrker, er et spejl af den tid, vi lever i. Derfor er det en god ide, at lade eleverne

undersøge de forrige generationers friluftsliv ved at lade dem interviewe forældre, bedstefor-

ældre m.fl. for netop at sætte deres eget friluftsliv i perspektiv.
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Der dukker hele tiden nye friluftslivsformer op. Her er parkour givet som eksempel på en ny form

for selvorganiseret fritidsaktivitet, men også aktiviteter som fx skateboarding, trickcykling, rulle-

skøjteløb og fodbold i baggården, på en parkeringsplads eller i et grønt område er gode eksem-

pler. På YouTube ligger mange videoklip med unge, der udøver parkour, kører på skateboard eller

på trickcykel. Det vil være oplagt at inddrage disse klip i undervisningen.

Aktivitetsark 1

Friluftsliv omkring dig
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Friluftsliv, hvor du bor
Side 14 - 15

Vigtige begreber og forståelser

Fritid, fritidsaktiviteter, planer for friluftsliv.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ identificere steder i lokalområdet, der anvendes til friluftsliv

◗ udforme nye ideer til lokalt friluftsliv

◗ præsentere deres ideer for lokalbefolkning og lokale politikere

Arbejdet med opslaget

I dette afsnit er det lokalområdets muligheder for friluftsliv, der er i fokus. Med udgangspunkt i

billederne på opslaget kan eleverne på et kort indtegne de områder, som de bruger til friluftsliv.

Gennem arbejdet vil de som oftest opdage, at der faktisk er mange områder, der ikke bliver be-

nyttet til friluftsliv. Lad eleverne bruge deres fantasi og udarbejde forslag til, hvordan områderne

kan udnyttes til friluftsliv. 

Udover at eleverne præsenterer deres projekter, så lad dem også prøve at gennemføre nogle af

projekterne. Nogle projekter kan gennemføres uden materialer og økonomi, andre kan gennem-

føres med hjælp fra fx forældre, og andre igen skal der søges sponsorater til. Eleverne opdager,

hvor meget arbejde, der skal til for at gennemføre en ide til virkelighed. Nogle skoler har ladet

eleverne selv kontakte lokale sponsorer. Deres erfaring er, at der er større chance for at få spon-

seret et projekt, når det er eleverne, der henvender sig, end hvis det er en voksen fra skolen!

Få flere ideer fra det nordisk-baltiske COPE-projekt - http://www.norden.org/da/publikatio-

ner/publikationer/2007-586/at_download/publicationfile. 

En del kommuner har handleplaner for friluftslivet i kommunen. Med inspiration fra fx Esbjerg,

Fredericia og Faaborg-Midtfyn kommuner kan eleverne undersøge deres egen kommunens plan

for friluftsliv. Inviter fx en medarbejder fra kommunen, der kan fortælle om kommunens friluft-

slivsmuligheder, og hvordan man kan påvirke den lokale friluftslivsplan.
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Lad eleverne undersøge, om kommunen har en plan for friluftsliv. Hvis kommunen ikke har en

plan, kan eleverne tage kontakt til lokale politikere og komme med forslag til, hvad de mener,

der skal indgå i en plan for friluftslivet. Hvis kommunen har en plan, kan eleverne komme med

nye og supplerende forslag til planen og præsentere dette for lokale politikere.

Ved at lade eleverne udarbejde og præsentere forslag for lokale politikere, lærer eleverne, hvor-

dan det lokale demokrati fungerer.

Aktivitetsark 2

Mit fritidsområde
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Tag ud med skolen
Side 16 - 17

Vigtige begreber og forståelser

At undervisning ikke kun er noget, der foregår på skolen.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ udarbejde forslag til undersøgelser, de kan foretage sig uden for skolen i forskellige fag eller til

forskellige opgaver

Arbejdet med opslaget

En stor del af undervisningen kan foregå uden for skolens lokaler. Fx har Grønt Flag Grøn Skole et

krav om, at en del af et undervisningsforløb skal foregå uden for skolen. Det er vigtigt, at eleverne

møder den virkelighed og de mennesker, der selv har en mening om, eller arbejder inden for det

tema, som eleverne arbejder med.

Det er vigtigt, at eleverne opdager, at undervisning også handler om noget, der foregår i virkelig-

heden, at det, man lærer, kan bruges til noget, og at andre mennesker bruger viden og indsigt om

de samme temaer. Den lokale natur, byen, virksomheder, den lokale købmand, bilforhandleren,

organisationer, kommunen og tekniske anlæg, som fx genbrugspladsen eller rensningsanlægget,

er eksempler på, hvad man kan inddrage i undervisningen. Mulighederne er rigtig mange.

Opslaget er også tænkt som inspiration til projektarbejde.

Hvis man vil arbejde mere systematisk med udeundervisning, kan der hentes yderligere inspira-

tion på www.udeskole.dk. 

Boksen ”Geocaching” er ment som inspiration til, hvordan man, dels i fritiden, dels med et 

fagligt afsæt i fx faget natur/teknik, kan inddrage en ny friluftsaktivitet. På hjemmesiden

www.geocaching.com kan du få et indblik i, hvilke skatte der er nedgravet nær ved jeres skole. 

Aktivitetsark 3

”Ud med skolen!”
Man kan også bede eleverne om at komme med forskellige forslag til, hvad man kan undersøge

uden for skolen i forbindelse med de ti temaer i Grønt Flag Grøn Skole.
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Friluftsliv på skolen
Side 18 - 19

Vigtige begreber og forståelser

At der er mange muligheder for friluftsaktiviteter på skolen

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ undersøge mulighederne for friluftsliv på om lige omkring skolen

◗ udarbejde handleplan med forslag til nye friluftslivsaktiviteter

◗ begrunde forslag til friluftsaktiviteter

Arbejdet med opslaget

Mange danske skoler har en politik om, at eleverne skal bevæge sig mest muligt. Det kan bl.a.

ske ved at indrette skolens område, så der er mange muligheder for fysiske aktiviteter i timerne

og i pauserne. Det kan naturligvis bedst lade sig gøre, hvis skolen råder over et større eller mindre

udeområde. Hvis skolen ikke råder over et sådant område, kan et lokalområde, fx en park nær

skolen, måske udnyttes til arbejdet.

Ofte er der flere muligheder, end man umiddelbart forestiller sig. Måske kan et hjørne i skolens

yderområde udnyttes, et område med asfalt kan evt. brydes op og give nye muligheder.

”Har du tænkt over”-boksen sætter fokus på sundhedsvinklen i det at arbejde med friluftsliv og

er ment som et oplæg til at tale med eleverne om, hvor meget de egentlig bevæger sig i løbet af

en skoledag. Lad eventuelt eleverne udarbejde et lille skema, hvor de beskriver, hvad de laver en

helt almindelig skoledag.

Lad eleverne undersøge deres skole og omgivelserne omkring skolen med henblik på nye ideer til

friluftsliv.
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Brug aktivitetsark 4, Friluftsliv på skolen. 

Først defineres problemet: fx at der er for få muligheder for aktiviteter i frikvartererne.

Hernæst fremsættes visionen, fx at flere elever motiveres til at bevæge sig i frikvartererne,

og/eller at det skal være sjovere i frikvartererne.

Til slut opstiller eleverne bud på konkrete handlinger, der kan være med til, at skolen kommer

tættere på opfyldelsen af visionen, fx ved at bygge et ”sørøver/klatreskib”, udarbejde en løbe-

rute, bygge en shelter, bygge et udendørskøkken osv. Forslagene kan evt. udarbejdes i samar-

bejde med lokale friluftsorganisationer.

Afslut forløbet med at præsentere jeres vision for hele skolen, for forældrene, for lokale politi-

kere osv. Desuden kan eventuelle sponsorer kontaktes med henblik på at gennemføre et eller

flere af projekterne.
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ØKOLOGISK 
PRODUKTION

Temaet Økologisk produktion sætter fokus på, hvordan vi kan producere vores fødevarer, så vi

tager mest hensyn til natur, miljø og mennesker. Det er ikke hensigten at argumentere for én 

bestemt måde at dyrke landbrug på. Forskellen mellem konventionelt landbrug og økologisk

landbrug bliver til tider stillet meget skarpt op, men i realiteten har mange konventionelle land-

brug en hel del til fælles med de økologiske bedrifter.

Der er tre hovedargumenter for økologisk produktion

◗ bedre natur og miljø

◗ øget dyrevelfærd 

◗ sundere produkter

Men ofte er forbrugeren i et dilemma, da økologiske varer ofte er dyrere. Desuden spiller holdninger

og livsstil ind i forhold til, hvordan vi forholder os til økologisk producerede varer. Temaet giver 

eleverne mulighed for at overveje og diskutere, hvordan vores landbrug bør udvikle sig i fremtiden. 

Eksempler på trinmål i natur/teknik (Fælles Mål 2009)

Efter 4. klasse

◗ kende forskellige materialers og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende

til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse

◗ kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft,

lys, vand og temperatur

◗ stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, til-

pasning, livsbetingelser

◗ beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr

og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige

levesteder

◗ kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner

◗ give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift,

landbrug og fredning
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Efter 6. klasse

◗ kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb

◗ sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil

◗ kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på

udveksling af kuldioxid og oxygen

◗ beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyrs og planters tilpasning til 

forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur

◗ anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling

◗ give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr

og mennesker

Temaet på tværs af fagene

Temaet indeholder både naturfaglige, samfundsfaglige og etiske problemstillinger. Natur/teknik

er naturligvis et centralt fag. 

Derudover er det oplagt at inddrage flere andre fag. Dansk, billedkunst og musik kan fx bidrage

med en diskussion om, hvordan vi skal holde vores husdyr.

Desuden har temaet en historisk dimension. Generelt kan man sige, at landbruget frem til årene

lige efter 2. verdenskrig var økologisk. Den stigende efterspørgsel på landbrugsvarer har sammen

med den teknologiske udvikling lagt grunden til en stabil og billig fødevareforsyning. Det har så

til gengæld givet problemer for fx vandmiljøet (udvaskning af næringsstoffer), pestcider i grund-

vandet, mindre biodiversitet, ringere dyrevelfærd og fare for sundheden (medicinrester og sprøj-

tegifte i fødevarer). 

Hvad er økologi?

Begrebet økologi dækker både over en naturvidenskabelig disciplin samt en dyrknings- og 

produktionsform i landbrug og skovbrug. 

I naturvidenskaben er økologi en videnskab, der frit oversat beskæftiger sig med naturens hus-

holdning, eller mere konkret beskæftiger sig med samspillet mellem de levende organismer og

de ikke-levende organismer. Økologi er som naturvidenskabeligt begreb en objektiv beskrivelse,

der ikke kan tillægges forskellige værdier. Man kan i naturvidenskabelig forstand ikke tale om, 

at noget er mere økologisk end andet. En ren klarvandet sø er lige så økologisk som en sø, der er

belastet med næringsstoffer.

Økologi er også en produktionsform inden for landbrug og skovbrug, hvor produktionen foregår

efter bestemte retningslinjer, defineret af mennesker. Retningslinjerne er defineret på baggrund

af nogle værdier og holdninger om forholdene mellem produktion, natur, miljø og mennesker.
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Man kan tale om, at en produktionsform er økologisk, og at en anden ikke er det. Fx taler man

om økologisk og konventionelt landbrug, men faktisk anvender mange landbrug begge dyrk-

ningsformer i forskellig grad.

Det vi i dag ved om økologisk produktion, og den måde, man driver produktionen på, er ikke den

endegyldige sandhed om den rigtige produktionsform. Der bliver hele tiden tilføjet ny viden om-

kring afgrøder, sædskifte, hønsehold osv. Disse erfaringer bliver implementeret i den økologiske

produktion, hvor nye erfaringer så igen ændrer på arbejdsgangene.

Økologisk produktion er i fortsat udvikling med produktionsformer, der er endnu bedre for natur,

miljø og dyrene i produktionen, og som giver endnu sundere produkter af høj kvalitet.

I dette tema anvender vi begrebet økologi om produktionsformer indenfor landbrug og fødevare-

produktion.

Argumenter for økologisk produktion

Økologisk produktion er en af løsningerne på de problemer, som vores landbrugsproduktion 

skaber. Der findes tre hovedargumenter for økologisk produktion:

1. Bedre natur og miljø

Bedre miljø betyder, at økologisk produktion mindsker belastningen af næringsstoffer, som fx

nitrat og fosfat, i miljøet. Landskabet bliver heller ikke belastet af sprøjtegifte. Anvendelsen

af husdyrgødning sammen med fraværet af sprøjtegifte øger antallet af dyr og planter både i

produktionsjorden og i hegnene langs markerne. Den økologiske produktionsform bidrager til

større biodiversitet.

1. Øget dyrevelfærd

Økologisk produktion giver større mulighed for at tilgodese dyrenes naturlige adfærd og

behov.

1. Sundere produkter

Produktionen skaber mindre risiko for medicinrester og sprøjtegifte i produkterne. Undersø-

gelser peger endvidere på, at der er flere vitaminer og andre sekundærstoffer i fødevarerne. 

I EU må en vare kun betegnes som ”økologisk”, hvis produktionen overholder reglerne for økolo-

gisk produktion. Fx må der ikke være anvendt GMO’er og ioniserende stråler i produktionen. 

Læs mere på Fødevarestyrelsen www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-med-

økologi.aspx. 

Læs også mere om økologisk fødevarer på Fødevarestyrelsen www.foedevarestyrelsen.dk/Lek-

sikon/Sider/Økologiske-fødevarer.aspx. 
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Baggrundsviden om økologisk produktion

Læs mere om økologisk produktion i lærervejledningen til ”Når enden er god…”, som du kan

finde på Grønt Flag Grøn Skoles nettjeneste.

En kortfattet introduktion til økologiske fødevarer kan hentes hos Fødevarestyrelsen www.foe-

devarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2010306.pdf. 

Et godt supplement til baggrundsviden på lærerniveau kan findes i DMU- rapporten: Økologisk

landbrug og naturen www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_miljobib/rapporter/mb01.pdf.

www.icrofs.dk. ICROFT er Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevare-

systemer. Her kan bl.a. læses om den nyeste forskning. 

Økologisk Landsforening www.okologi.dk indeholder forbrugerrettet information om økologisk

produktion samt undervisningsmaterialer.

Om lovgivning, økologiloven og regler for økologisk planteavl mv. Fødevarestyrelsen.

www.fvm.dk/oekologiloven.aspx?ID=15870

Økologisk Landsforenings har en sjov quick-guide til økologi

www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/inspiration-om-oekologi/guider-til-mere-oekologi/oe-

kologi-fra-a-til-oe.aspx

Indgang til alle aspekter ved EUs økologiske landbrugspolitik og download af 

informationsmateriale. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_da
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Sådan producerer vi fødevarer
Side 20 - 21

Vigtige begreber og forståelser

Fødevarer, pløje, så, gøde, sprøjtegifte, kunstgødning, ukrudt, naturlig gødning, luge, kredsløb,
fotosyntese, fødekæde, organisk materiale, nedbrydning, næringsstoffer, afgrøder, økologisk
landbrug, konventionelt landbrug.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne
◗ gøre rede for forskellene på et konventionelt og et økologisk landbrug
◗ beskrive kredsløbet af næringsstoffer på en mark

Arbejdet med opslaget

I dette opslag er der mange begreber at holde styr på. Opslaget handler om elementære ord og
begreber som at pløje, så, gøde m.m., men omfatter også meget mere komplekse begreber som
fotosyntese, næringsstoffer, nedbrydning osv.

Illustrationen nederst på side 20 viser det grundlæggende kredsløb. Teksten fortæller om to 
forskellige måder at dyrke landbrug på, og de to tegninger øverst på side 21 illustrerer de to 
forskellige dyrkningsformer. 

Hold af husdyr engagerer ofte børnene meget. Tal også om de kæledyr, børnene selv holder.
Hvordan bliver de passet og plejet? Hvor meget plads har de til rådighed? Osv. 

Et besøg hos en landmand er vigtigt, uanset om der er tale om en konventionel landmand eller
en økologisk landmand. Hvis der er mulighed for det, vil det være en fordel at besøge begge slags
landbrug. Det er vigtigt at møde de rigtige mennesker, opleve dyrene og landbruget i virkelighe-
den og samtidig få en landmands udsagn om, hvad han synes er godt og skidt.

Aktivitetsark 1

Landbrug
Brug tegningen til at lade eleverne markere forskellene på et økologisk og et konventionelt landbrug.

Aktivitetsark 2

Tal med en landmand
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Kend de økologiske mærker

Gå på jagt i butikkerne
Side 22 – 23

Vigtige begreber og forståelser

Forbrug, mærkningsordninger, Ø-mærke, Det grønne blad.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ kende Ø-mærket og Det grønne blad og på overordnet plan forklare, hvad de to mærker betyder

◗ forklare supermarkedets og forbrugerens dilemmaer i forbindelse med salg og køb af økologi-

ske varer

◗ forklare forskellige holdninger til økologiske produkter

Arbejdet med opslaget

Der findes en lang række økologi-mærker, og de to mest kendte er Ø-mærket og Det grønne blad.

Mærkningen af økologiske og miljøvenlige varer kan virke ret uoverskuelig. Generelt kan man

sige, at der findes to mærkningstyper i Danmark. Mærker for de miljøvenlige produkter, Svanen

og Blomsten, og mærker for de økologiske produkter, Ø-mærket og Det grønne blad. Der kan

hentes flere informationer om økologimærker på www.forbrugerkemi.dk/forsta-maerkerne/

okologimaerker. Desuden findes en generel mærkningsguide på www.forbrug.dk/Test-og-raad-

foer-du-koeber/Baeredygtigt-forbrug/Maerkningsguide. 

Eleverne arbejder med nogle af de regler, der findes for fx produktion af svin, kyllinger og 

æg-læggende høns. De opdager også, at der findes regler for alle typer produktion, også for 

konventionel produktion. 

Det er oplagt at synliggøre, hvor meget plads dyrene har under forskellige produktionsforhold. 

Fx kan man bygge en indhegning på 1 m2 og indsætte et antal figurer, som illustrerer burhøns.

Når vi som forbrugere skal købe varer, opstår der ofte nogle dilemmaer. For det første skal vi

kunne genkende varerne. For det andet er økologiske varer ofte dyrere end almindelige varer. 
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Ved at undersøge de lokale supermarkeder og interviewe kunder, lærer eleverne efterhånden pro-

blemstillingerne at kende. I supermarkedet er det oplagt at undersøge, hvor udbredt økologiske

varer er, og i hvor høj grad supermarkedet satser på økologiske varer. Det er også oplagt at

spørge, hvorfor priserne er højere, og hvad det betyder for salget. Er der flere supermarkeder i 

lokalområdet, kan eleverne desuden foretage en undersøgelse af de forskellige supermarkeders

politik for økologiske varer.

Interview af kunder viser historien fra en anden synsvinkel. Eleverne kan også undersøge kunder-

nes kendskab til økologiske varer. De kan fx udarbejde statistik på svarene og/eller afholde en

konkurrence. 

Det er oplagt at kombinere, at eleverne præsenterer deres viden om økologiske varer i form af 

en udstilling ved det lokale supermarked, samtidig med at de interviewer kunderne. Måske vil

supermarkedet indgå i samarbejdet og udstille deres økologiske varer sammen med elevernes

præsentation. 

Aktivitetsark 3

Læg mærke til økologien!
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Økologi hjemme
Side 24 - 25

Vigtige begreber og forståelser

Økologisk have, skolehave, køkkenhave, kompost, bestøvning, ukrudt, nyttedyr, skadedyr.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx 

◗ kende til familiens holdning til og forbrug af økologiske varer

◗ kunne etablere en mindre økologisk køkkenhave

◗ udarbejde forslag til, hvordan kommunen kan blive økologisk

Arbejdet med opslaget

Eleverne kender nu dilemmaerne omkring salg og køb af økologiske produkter. I dette opslag

tager de problemstillingen med sig hjem. Det er ikke meningen at udstille forældrene og deres

holdninger, men blot at give eleverne mulighed for at forholde sig til økologi og til at tage diskus-

sionen med hjem til deres familier.

Udgangspunktet er historien om farmors kolonihave. Hvis klassen kommer fra et område med

haver, vil mange af køkkenhaverne i realiteten være økologiske. I historien indføres begreberne

ukrudt, nyttedyr og skadedyr. Diskuter de tre begreber. Begreberne dækker over dyr og planter,

som vi finder uønskede. Både ukrudt og skadedyr kan dog være smukke organismer. Andre ste-

der end i køkkenhaven er de måske ikke uønskede.

Opslaget munder ud i to spor. Det ene handler om skolehaver og økologiske haver på skolen og

peger hen mod næste opslag. Det andet spor handler om kommuners politik på økologi-området.

Sporet om skolehaver og økologiske køkkenhaver tager udgangspunkt i historien om farmors 

kolonihave. Hvis det er muligt, er det oplagt at lade eleverne gøre deres egne erfaringer med jord

og planter. Gennem praktisk erfaring lærer eleverne om næringsstoffer, vandforbrug, lugning osv.

Alle de abstrakte begreber bliver håndgribelige gennem det praktiske arbejde med jord og planter. 

En økologisk have behøver ikke at være så stor. Eleverne kan fx anlægge deres egne små haver i

alt lige fra små plastbægre, der placeres i vindueskarmen, over spande eller krukker, som

tilsås/beplantes, og til egentlige skolehaver. Der kan hentes inspiration til dette arbejde hos fx

”Haver til maver” http://havertilmaver.blogspot.com/ eller på adressen

www.kbhskolehaver.dk/. 
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Det andet spor tager udgangspunkt i Lejre Kommunes indsats for at gøre kommunen til en 

økologisk kommune. 

Læs mere om Lejre Kommune på www.dn.dk/Default.aspx?ID=37212. Lad eleverne spørge

jeres kommune om holdningen til økologi, og om kommunen har en politik på området. 

Mange kommuner har fx en speciel politik om indkøb af økologisk mad til børneinstitutioner.

Undersøgelsen kan munde ud i, at eleverne udarbejder forslag til kommunen.

Aktivitetsark 4

Økologi hos mig
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Økologi og skolen
Side 26 - 27

Vigtige begreber og forståelser

Nyttedyr, skadedyr, grønne områder, sprøjtegifte.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ vurdere, i hvor høj grad skolen har inddraget økologi

◗ udarbejde og præsentere en handleplan for økologi på skolen

Arbejdet med opslaget

En skole kan tage mange initiativer for at handle mere økologisk. Skolebod, kantine, hjemkund-

skab og udearealer er oplagte eksempler. Lad eleverne undersøge status. 

Lad eleverne komme med deres bud på, hvorfor økologi er vigtigt at medtænke, og hvilke krav de

vil stille til økologi i fremtiden på skolen. Slut af med at udarbejde en kampagne på skolen, der

skal omsætte nogle af elevernes ideer til tiltag, der fremmer økologi på jeres skole. Dette ark er

udformet som en slags handleplan, hvor eleverne for hvert problemfelt/hver vision nedskriver de

tiltag, de vil iværksætte i forhold til problemfeltet.

Først defineres problemet: fx at der er for lidt økologisk frugt i skolens kantine.

Hernæst fremsættes visionen, fx at kantinen bliver økologisk.

Endelig opstiller eleverne deres bud på konkrete handlinger, der kan være med til, at skolen kom-

mer tættere på opfyldelsen af visionen, fx at man fremover kun vil sælge økologiske æbler i kan-

tinen. I denne del er det vigtigt, at eleverne også får formidlet deres budskab til forældre, øvrige

elever, skolens personale og lokalsamfundet.

Aktivitetsark 5

På jagt efter økologien

Aktivitetsark 6

Min skole og økologi
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BÆREDYGTIGT
FORBRUG

Vi er alle forbrugere af energi, råstoffer og fødevarer. Det er nødvendigheder for at leve et mo-

derne liv. Vores forbrug påvirker ikke kun naturen og miljøet hos os selv, men også natur og miljø

mange andre steder i verden. De forbrugsvarer, vi køber, er ofte produceret i andre verdensdele,

hvor produktionen påvirker miljøet gennem udledning af CO2, forurening af luft og vand, produk-

tion af farligt affald osv. Ofte produceres varerne i lande, hvor løn- og arbejdsforhold er meget

ringere end i Danmark, og måske produceres varerne endda af børn. 

Dette tema sætter fokus på, hvordan vi kan forbruge og handle, så vores økologiske fodspor 

bliver mindre, og så vores produktion støtter en bæredygtig udvikling både i vores verdensdel og 

i den øvrige verden.

Vi kan købe varer, der er produceret og transporteret på den mest bæredygtige måde. Men det

hjælper kun lidt, når vores forbrug samtidig er stort. Det er dette dilemma om vores livsstil, der

sættes fokus på her.

Formålet med temaet er, at eleverne får en indsigt i den måde, vores forbrug påvirker miljøet, 

og at de opdager, at de selv (sammen med andre) kan gøre en forskel.

Det første opslag præsenterer begreberne forbrug, bæredygtighed og økologisk fodspor.

Det andet opslag handler om, hvordan vi gennem mærkningsordninger kan hjælpe hinanden til

at købe mere bæredygtigt.

Det tredje opslag sætter fokus på elevernes eget forbrug med afsæt i sætningen 

”Need to have – Nice to have”. 

Det fjerde og sidste opslag handler om, hvordan skolen kan blive mere bæredygtig gennem 

elevernes forslag.
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Temaet er velegnet til klasser, der allerede har arbejdet med temaerne Energi, Affald og Økolo-

gisk produktion. Faktisk samler temaet mange af de andre temaer i Grønt Flag Grøn Skole: Vand,

Energi, Affald, Natur, Økologisk produktion, Transport, Klimaforandringer og Hverdagens kemi.

Bæredygtighed og økologisk fodspor er forholdsvis abstrakte begreber, hvilket også skal tages

med i skolens planlægning.

Bæredygtig udvikling

Begrebet bæredygtig udvikling blev første gang præsenteret i Brundtland-rapporten sådan: 

”Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at

bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare”. Der er mange ting i

denne definition, der kan diskuteres. Men det er vigtigt at forholde sig til, at bæredygtig udvik-

ling ikke er en konkret endegyldig tilstand, men et mål, der hele tiden kan diskuteres og ændres.

Bæredygtighed har tre dimensioner. En økologisk, en økonomisk og en social dimension. Vi kan

ikke tage hensyn til natur, miljø og mennesker uden også at tænke økonomi. Vi skal betale rime-

lige priser for vores varer. Mennesker, der lever fattigt, har ikke samme mulighed for at udnytte

deres eget naturgrundlag på en bæredygtig måde.

I dette hæfte forklares begrebet ”bæredygtighed” ved at der sættes så lille et økologisk fodspor som

muligt. Uanset hvor meget vi anstrenger os, vil vores liv og forbrug altid sætte sig spor i verden.

Økologisk fodspor

Økologisk fodspor er en metode til at måle menneskets forbrug af fornybare ressourcer sam-

menlignet med naturens evne til at genskabe dem. 

Det økologiske fodspor måler det areal, der skal til for at producere de varer og ressourcer, vi for-

bruger, samt det areal, der skal til for at absorbere det affald, vi skaber.

Det er selvsagt nogle store og ret indviklede beregninger. I dette hæfte er begrebet anvendt som

et billede på, at vores forbrug sætter sig spor i verden. 
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Eksempler på trinmål i natur/teknik

Efter 4. klasse

◗ sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier

◗ kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og 

kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse

◗ beskrive og give eksempler på menneskers levevilkår i andre kulturer på forskellige 

udviklingstrin i forhold til egne levevilkår

◗ give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift,

landbrug og fredning

◗ give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi 

producerer elektricitet, varme og papir

◗ kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og 

kemikalieaffald

Efter 6. klasse

◗ sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte

◗ kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb

◗ kunne læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik

◗ redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menne-

skers levevilkår, herunder vand, energi og transport

◗ give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer

på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening

◗ anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling

◗ give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr

og mennesker

◗ kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer

kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til 

anvendelse af vedvarende energi

Eksempel på slutmål i natur/teknik

Efter 6. kasse

◗ kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug 

af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke 

konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker

Temaet på tværs af fagene

Det er oplagt og der er mange muligheder i at inddrage andre fag end natur/teknik i arbejdet –

dansk, matematik, historie, kristendomskundskab og ikke mindst de praktisk/musiske fag som

sløjd, hjemkundskab, billedkunst og håndarbejde.
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Bæredygtighed og forbrug
Side 28 - 29

Vigtige begreber og forståelser

Forbrug, livsstil, brug og smid væk, ressource, bæredygtigt, producere, mineraler, økologisk 

fodspor, CO2, Fair Trade, at vores forbrug sætter spor hos os, et andet sted, nu og på et andet

tidspunkt og hos andre mennesker.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ forklare en vares vej fra råstof til forbrug

◗ forklare at forbrugsvarer sætter spor, og at vi skal sætte så lille et spor som muligt

Arbejdet med opslaget

”Forbrug” er det første vigtige begreb, eleverne præsenteres for. Eleverne skal forstå forbindel-

sen: at vores forbrug påvirker den verden vi lever i, når den skal produceres, forbruges og skaffes

af vejen efter forbrug. 

Spørgsmål om vores livsstil og forbrug, fx at vi ofte køber ting, der er nyere og smartere, selvom

de gamle ting stadig kan anvendes, kan være et godt udgangspunkt for diskussion.

Eleverne kan fx udarbejde lister over, hvad de og deres familie har købt inden for den sidste uge.

Eleverne kan også udarbejde en liste over, hvad skolen har indkøbt den sidste måned. Det vil

være en god forberedelse til arbejdet i sidste kapitel.

Tegningen med brug og smid væk-kulturen illustrerer megetf orenklet, at vi tager råstoffer, res-

sourcer og energi fra naturen, og at vi i sidste ende producerer affald til skade for natur og miljø.

Tegningen med det bæredygtige forbrug illustrerer meget forenklet, at når vi genanvender og

genbruger, belaster vi ikke naturen i så høj grad med affald. Affald bliver til ressourcer.

Det næste trin for eleverne er at forstå, at hver gang vi forbruger en vare, har varen sat et spor

måske et helt andet sted i verden. Desuden vil varen også sætte et spor, når vi ikke bruger den

længere. Det kalder vi det økologiske fodspor.
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Casen om cyklen illustrerer en forbrugsvare og dens vej fra råstof til forbrugeren i Danmark. Med

udgangspunkt i casen om cyklen kan eleverne vælge nogle forskellige varer og undersøge deres

vej fra råstof til forbruger. Brug aktivitetsark 1. Temakortene i atlas kan give en god indsigt i,

hvordan vigtige ressourcer, som fx jern og aluminium, fordeler sig. Der er mange muligheder for

at undersøge forskellige varer, hvor og hvordan de er produceret og deres vej til Danmark. Husk at

sporene slutter med, at varen enten bliver til affald, eller at varen bliver genbrugt eller genan-

vendt.

Den nederste boks uddyber begrebet det økologiske fodspor og inddrager nu også den sociale og

økonomiske dimension i bæredygtighedsbegrebet. Præsentation af Fair Trade-kaffen lægger op

til at arbejde videre med Fair Trade i næste opslag.
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Op på mærkerne
Side 30 - 31

Vigtige begreber og forståelser

Miljømærkning, bæredygtighed, Fair Trade.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx 

◗ kende mindst fem mærker og kunne forklare betydningen af dem

◗ kunne fortælle om forbrugeres kendskab og holdning til miljømærker

Arbejdet med opslaget

Et æble dyrket i Danmark afsætter et mindre fodspor end æblet, der er dyrket i Sydamerika. For-

bruget af energi til transport er meget forskelligt. Det er let at finde eksempler fra hverdagen på

sammenlignelige produkter, der bruger lidt eller megen energi – køleskabe, el-pærer, biler osv.

En T-shirt eller et andet produkt, der stammer fra landbrug eller dyreavl, sætter et mindre øko-

logisk fodspor, hvis produktet er dyrket økologisk. Hvis der fx ikke er brugt giftstoffer til produk-

tionen. For at forstå dette, er det en fordel, at eleverne har arbejdet med økologisk produktion.

Hvis de har det, vil det være let at finde andre eksempler på landbrugsprodukter.

Når en bil kasseres skaber den affald. Heldigvis kan store dele af bilen genanvendes. På den

måde sætter den et mindre økologisk fodspor, dels fordi affaldsmængderne bliver meget min-

dre, og dels er det ikke nødvendigt at udvinde så mange råstoffer.

For at vi kan kende varer, der er produceret bæredygtigt, er der udviklet en lang række mærker.

Men der er så mange mærker, at det i virkeligheden kan virke uoverskueligt for forbrugeren. 

Eleverne skal derfor undersøge så mange mærker som muligt. Tre mærker har fået lidt større

omtale: Det Nordiske Svanemærke, FSC-mærket og Fair Trade-mærket. 

Hjemmesiden forbrug.dk kan bruges til arbejdet. Se www.forbrug.dk/Test-og-raad-foer-du-

koeber/Baeredygtigt-forbrug/Maerkningsguide. Man kan læse mere om miljømærkerne Blom-

sten og Svanen på www.ecolabel.dk. Se også økologimærker på

www.forbrugerkemi.dk/forsta-maerkerne/okologimaerker. Brug aktivitetsark 2. 
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Lad eleverne undersøge nogle forskellige produkter, som fx en fødevare, et rengøringsmiddel, 

et stykke tøj, skolens kopipapir osv. Tjek hvilke mærker man kan finde på varerne.

Besøg derefter et lokalt supermarked og lad eleverne undersøge, hvad mærkerne betyder for 

supermarkedet og for kunderne. Tag på forhånd kontakt til supermarkedet og aftal, hvordan 

besøget kan foregå. Fx er det en god ide at lade eleverne interviewe kunderne om, i hvor høj grad

de kender mærkerne, og om de køber ind efter mærkerne. 

Fair Trade-mærket er specielt, da det også handler om bedre kår for de mennesker, der produce-

rer varerne. Fair Trade-varer er ofte dyrere end tilsvarende varer. Når vi køber ind, vil der derfor

ofte opstå et dellemma mellem at støtte mennesker i et andet land eller at købe billigst muligt.

Der er i vores forbrug indbygget interessemodsætninger i køb af Fair Trade-varer.

Undersøg Fair Trade-mærket på http://fairtrade-maerket.dk. Lad eleverne prøve at finde varer

med Fair Trade-mærker både på skolen og i det lokale supermarked. 

Foretag en interviewundersøgelse. Ved at udspørge bestyreren i supermarkedet og kunderne om

Fair Trade vil eleverne få afdækket den interessekonflikt, vi alle står over for, når vi skal vælge varer.

Lad fx eleverne spørge lederen af supermarkedet om hvilke varer, de har på hylderne, om de 

bliver købt, hvorfor/hvorfor ikke, hvad der skal til, for at der bliver købt flere osv.

Lad eleverne fx spørge kunderne om de kender Fair Trade-mærket, om de køber Fair Trade produkter,

hvorfor/hvorfor ikke, om de kunne tænke sig at gøre det, når mærket kan gøre en forskel osv.

Til sidst kan du også lade eleverne lave deres egen mærkningsordning. Lad dem selv komme

med forslag til, hvilken mærkningsordning de kunne tænke sig lave.

På ferie med mærkerne

Også når man skal på ferie, kan man kigge efter mærker. Grøn Nøgle www.green-key.dk er en

mærkningsordning for hoteller, campingpladser, vandrehjem, restauranter osv. www.green-

key.org/ er den internationale hjemmeside for Grøn Nøgle. Skal man fx på ferie i Grækenland kan

man finde et Grønt Nøgle-hotel på hjemmesiden.

Blå Flag www.blaaflag.dk er en mærkningsordning for strande og marinaer. På www.blueflag.org

kan man finde Blå Flag strande og marinaer i hele verden. Mange turister planlægger deres rejse

efter, hvor de kan finde Blå Flag-strande.
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Lad eleverne undersøge, hvad mærkerne står for. Mærkerne bruges til at fortælle, at her tages

særlige natur- og miljøhensyn, hvilket bidrager til at tiltrække kunder.

Lad eleverne besøge en lokal Grøn Nøgle-virksomhed og en Blå Flag strand eller marina. 

Eleverne kan fx spørge om, hvorfor stedet er mærket, hvad det betyder, hvordan man kan se det osv.

En Blå Flag-strand administreres ofte af en medarbejder i kommunens Vej og Park- eller Natur

og Miljø-afdeling. Og det er denne medarbejder, der skal kontaktes. En havn administreres ofte

af en havnefoged.

Hvis der er overnatningssteder i kommunen, der ikke er Grøn Nøgle mærket, kan eleverne spørge,

hvorfor stedet ikke er med i Grøn Nøgle eller en anden mærkningsordning. På samme måde kan

eleverne spørge kommunen, hvis den lokale strand og havn ikke er Blå Flag-certificeret. 

Lad eleverne planlægge en rejse til et Grøn Nøgle-hotel eller en campingplads, der ligger ved en

Blå Flag Strand.
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Bæredygtigt forbrug og dig
Side 32 - 33

Vigtige begreber og forståelser

Need-to-have, nice-to-have, design, re-design, økologisk fodspor.

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ give eksempler på dilemmaet mellem ønsket om en bestemt livsstil og at være bæredygtig

◗ give eksempler på, hvordan eleven selv kan blive mere bæredygtig

Arbejdet med opslaget

I arbejdet med dette opslag er det vigtigt, at eleverne får en forståelse af deres egen rolle som

forbrugere. Vores livsstil er styrende for forbruget.

Det hjælper kun lidt at købe ind efter diverse miljømærker, hvis vores forbrug samtidig er meget

stort. En stor del af vores forbrug er ”Need to have”, men en anden stor del af vores forbrug

handler om ”Nice to have”.

Tal først med eleverne om de to begreber: ”Need to have” og ”Nice to have”. Fokuser især på den

skelnen, der ligger mellem ting, vi har brug for, og ting, som det vil være rart at have, men som vi

godt kan undvære. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i elevernes klædeskabe, men kan sagtens udbredes til hele

værelset. Fx kan man tale om, hvorvidt vi bare skal købe en ny mobiltelefon eller en ny bærbar

computer, fordi der er kommet en nyere og smartere model.

Lad herefter eleverne selv nedskrive, hvilke ting de har fået indenfor den sidste måned, og lad

eleverne inddele tingene i de to kategorier. Det er vigtigt, at eleverne får lejlighed til at begrunde,

hvorfor de har valgt at kategorisere en genstand som fx ”Need to have”. 

Casen og illustrationen af en T-shirts liv er endnu et eksempel på en vares økologiske fodspor.

Brug aktivitetsark 3. Dette aktivitetsark kan eleverne også anvende, når de skal arbejde med 

aktiviteten. ”Dit klædeskab fortæller”. 
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Lad eleverne foretage deres egen lille undersøgelse omkring bæredygtig adfærd. Lad først 

eleverne udfylde spørgeskemaet på aktivitetsark 4. Spørgsmålene kan evt. tilpasses andre 

forbrugsgoder. Lad derefter eleverne udforme en grafisk præsentation af resultatet. Diskuter i

klassen, hvor bæredygtigt de egentlig bærer sig ad. Gennemfør herefter en større undersøgelse

på skolen. 

Bæredygtigt design er blevet in. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun hand-

ler om at sætte gamle ting sammen på en ny måde. Re-designede produkt kan ende med at blive

problemaffald, fordi man blander mange forskellige materialer, som betyder, at produktet kan

blive svært at bortskaffe efter anvendelse. I bogen ”Bæredygtigt design” af Mette Jørgensen (for-

laget Meloni), kan der hentes meget god inspiration til arbejdet med at designe bæredygtige ting. 
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En bæredygtig skole
Side 34

Vigtige begreber og forståelser

Økologisk fodspor

Eksempler på læringsmål

Eleverne skal fx kunne

◗ give forslag til, hvordan skolen kan blive mere bæredygtig

Arbejdet med opslaget

Med udgangspunkt i det, eleverne nu har lært – at forbrug sætter økologisk fodspor, at de kan

være store eller små, at vi kan købe ind efter mærker, og at vi kan overveje nødvendigheden af

vores indkøb – skal eleverne nu undersøge, hvordan deres skole kan blive mere bæredygtig, 

dvs. sætte et mindre økologisk fodspor.

Lad eleverne interviewe den eller dem, der er indkøbsansvarlige på skolen om skolens indkøb. 

Lad eleverne undersøge mulighederne for yderligere at spare på vand og energi, bedre mulighe-

der for at håndtere skolens affald, mulighed for indkøb af alternative produkter osv. 

Lad eleverne undersøge bæredygtighed i skolens praktiske fag: hjemkundskab, sløjd, billedkunst

og håndarbejde.

Lad arbejdet munde ud i, at eleverne udarbejder en række forslag til, hvordan skolen kan blive

mere bæredygtig. Måske kan klassen selv gennemføre nogle af forslagene. Miljørådet er også et

godt sted at fremlægge forslagene, og det samme gælder for skolens ledelse og skolebestyrelsen.

Det kan også være en god ide, at eleverne udarbejder forslag til hjemmene/husholdningerne med

gode råd til, hvordan man bedst kan forbruge på en bæredygtig måde

Aktivitetsark 5

Min skole og bæredygtighed
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TRANSPORT 49

Aktivitetsark 1

Miljøvenlige og miljøbelastende transportmidler

Se på billederne i hæftet. Del op i miljøbelastende og miljøvenlige transportmidler. 

Begrund, hvorfor, du mener, transportmidlet er miljøvenligt eller miljøbelastende.

Miljøbelastende: Miljøvenlige:



Hvilket transportmiddel har du brugt?

Skriv ned, hvilke transportmidler du har benyttet den sidste uge. Sæt ind i skemaet. 

Hvis du har benyttet andre transportmidler så skriv dem selv til.

TRANSPORT 50

Aktivitetsark 2



Transport i familien

Tænk over din transport den sidste uge. Udfyld så skemaet.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Samlet transporttid
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Aktivitetsark 3

Aktivitet:  Transporttid:



Miljøvenlig transport

Tænk over, hvordan du mener, I kan nedsætte din families transportforbrug. 

Noter dine 5 bedste forslag ned. Diskuter det med dine klassekammerater.

Lav til sidst en folder med klassens bedste forslag.
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Aktivitetsark 4



bil       bus     cykel                 knallert/         motorcykel     gående andet
scooter

Trafiktælling

Lav en trafiktælling og udfyld skemaet. Hvor meget trafik er der omkring din skole?
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Aktivitetsark 5

Start

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.



Transportvision

Lav klassens vision for en bedre og mere miljøvenlig transport til - og omkring skolen.

Problem: 
Det, mener vi er et problem:

Vision: 
Sådan ønsker vi, det skal blive:

Tiltag: 
Det mener vi, der skal gøres for at løse problemet:
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Aktivitetsark 6



Friluftsliv omkring dig

Undersøg, hvilke former for friluftsliv eleverne på din skole dyrker. 

Udfyld skemaet og lav en grafisk præsentation af  resultatet. 

Friluftsliv:   Antal:
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Aktivitetsark 1

Skateting

Lystfiskeri



Mit fritidsområde

Gå på jagt hjemme, hvor du bor. 

Find steder. hvor det er godt at være i din fritid. 

Tag billeder af området med din mobil eller et digitalt kamera. 

Beskriv hvilke aktiviteter, der kan foregå i området. 

Lav et forslag til, hvordan du synes området kunne indrettes, 

så det blev endnu bedre at være der. 

Du skal lave en tegning over området, som viser dine ideer. 

Forbered en præsentation af dine ideer. Det kan være en udstilling, et foredrag, en model, 

en powerpoint-præsentation, eller måske har du en bedre ide selv.
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Aktivitetsark 2



”Ud med skolen!”

Tænk over, hvordan man kan lave en udeskole. Hvilke fag skulle være med. Skriv dine ideer ned. 

Diskuter dine ideer med andre fra klassen. Opstil en vision for, hvordan I på din skole kan arbejde

med udeskole i forskellige fag.

Dansk

Matematik

Idræt

Natur/teknik

Engelsk
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Aktivitetsark 3



En skole i bevægelse, en vision for vores skole!

Lav en vision for jeres skole, der fortæller, hvordan I kan få mere bevægelse i skolen.

Visionen kan indeholde ideer til:

◗ En kampagne for at få flere elever til at komme ud og bevæge sig i frikvarterene og i timerne.

◗ Forslag til indretning af skolegården, så man kan bevæge sig mere.

◗ Forslag til ting, man kan lege med .

◗ Opret en legepatrulje.

◗ Længere frikvarter. 

◗ Mere friluftsliv ind i fagene.

◗ Ideer til udeskoleundervisning.

Hvilke gode ideer har I selv?

Problem: Det, mener vi er et problem:

Vision: Sådan ønsker vi, det skal blive:

Tiltag: Det skal gøres, for at løse problemet:
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Aktivitetsark 4



Landbrug

Se på tegningen. Marker med et kryds eller en farve, hvilke ting på tegningen, der viser økologisk

landbrug og hvilke, der viser konventionelt landbrug.

ØKOLOGISK PRODUKTION 59

Aktivitetsark 1



Tal med en landmand

Besøg en landmand og lav et interview med ham.

Noter, hvad du godt kunne tænke dig at spørge ham om. 

Hvad svarede han?
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Aktivitetsark 2

Spørgsmål: Svar:



Læg mærke til økologien!

Undersøg ting, som har en mærkningsordning. Hvilke mærker fandt du, og hvad fortæller de?

Mærkerne fra mærkningsordningen indsættes.

På hjemmesiden Forbrug.dk ”Mærkningsguiden” kan du få hjælp til at finde ud af, 

hvad mærkerne betyder.
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Aktivitetsark 3



Økologi hos mig

Gå på jagt derhjemme efter økologiske ting. Noter ned, hvad du har fundet.
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Aktivitetsark 4

Det fandt jeg: Det bruges det til:



På jagt efter økologien

Gå på jagt på skolen og find ting, der er økologiske. Noter ned i skemaet.
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Aktivitetsark 5

Det fandt jeg: Det bruges det til:



Min skole og økologi

Tænk over, hvordan din skole kan blive mere økologisk. Noter dine forslag ned og diskuter dem

med din klasse. Lav til sidst jeres vision for en mere økologisk skole.

Problem: Det mener vi er et problem:

Vision: Sådan ønsker vi det skal blive:

Tiltag: Det skal gøres, for at løse problemet:

ØKOLOGISK PRODUKTION 64

Aktivitetsark 6



På sporet af varen.

Vælg en vare. 

Undersøg, hvad den er lavet af. 

Undersøg, hvor den er lavet. 

Undersøg, hvor i verden de råstoffer varen er lavet af og kommer fra. 

Brug et atlas og indtegn varens spor.
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Aktivitetsark 1



BÆREDYGTIGT FORBRUG 66

Aktivitetsark 2

Op på mærkerne

Gå ind på hjemmesiden Forbrug.dk og find ”Mærkningsguiden”. 

Vælg et mærke og find ud af, hvad mærket fortæller. 



Need to have – Nice to have

Skriv, hvilke ting du har fået inden for den sidste måned.

Inddel tingene i Need to have og Nice to have
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Aktivitetsark 3

Need to have: Nice to have:



Hvor bæredygtig er du?

Hvor stort er dit tøjforbrug? 

Jeg skifter tøj efter moden

Jeg køber tøj, når det gamle er slidt

Jeg syr mit tøj selv

Hvor tit vasker du dit tøj?

Hver gang jeg har haft det på 

Når det trænger til det

Hvor køber du tøj?

Jeg køber altid i mærkevarebutikker

Jeg er ligeglad, hvor det er købt, bare det er nyt

Jeg køber i genbrugsbutikker

Hvad gør du, når du ikke bruger tøjet mere?

Smider tøjet i skraldespanden

Lægger tøjet i en genbrugscontainer

Sælger eller forærer tøjet til andre

Hvor økologisk er du?

Jeg har intet økologisk tøj

Jeg har lidt økologisk tøj

Jeg har meget økologisk tøj

Tænker du bæredygtigt?

Jeg er ligeglad med bæredygtighed

Jeg tænker på at være bæredygtig en gang i mellem

Jeg tænker altid på at være bæredygtig
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Aktivitetsark 4



Min skole og bæredygtighed

Med afsæt i dette aktivitetsark kan eleverne udforme deres egen vision for en mere 

bæredygtig fremtid for jeres skole.

Tænk over, hvordan du mener, din skole kan blive mere bæredygtig. 

Skriv dine forslag ned. Diskuter dem med dine klassekammerater. 

Lav til sidst klassens vision for en mere bæredygtig skole.

Problem: Det mener vi er et problem:

Vision: Sådan ønsker vi det skal blive:

Tiltag: Det mener vi der skal gøres, for at løse problemet:

BÆREDYGTIGT FORBRUG 69

Aktivitetsark 5


