
Ungdomsbyen 

BÆREDYGTIG UNDERVISNING 

DET SIGER ELEVERNE

Steffen Stensgaard Kruse, ZBC Køge, ønskede at følge op på et tema om 
verdensmad. Klimapåvirkningen fra fødevareproduktion er så massiv, at det 
var en relativ ligetil idé at tænke verdensmålene og bæredygtighed ind i en 
fødevaresammenhæng og i et undervisningsforløb om fødevareproduktion. 

FAGLIGE MÅL
•  At øge kendskabet til 

verdensmålene i et 
fødevareperspektiv

•  Øge elevernes forståelse 
for lokale råvarer, 
sæsonvarer, kvalitet samt 
madspild en 

Nogle af eleverne kunne ikke se 
meningen med opgaven i starten. De 
mente, at de havde arbejdet med det i 
folkeskolen. Men efterfølgende fortalte 
de, at det gav rigtig god mening for 
dem at kæde den faglige sammenhæng 
om mad, fødevarer og kokkefaget 
sammen med verdensmålene. 
Samtidig fik de mulighed for at 
komme med konkrete forslag til, hvad 
der kunne gøres på skolen, og det 
gav dem en følelse af indflydelse og 
medbestemmelse.

STEFFENS TIPS 
•  Hjælp eleverne med at få øje på den faglige relevans fra start af, så de 

forstår sammenhængen med opgaven og faget
•  Research på hvad der i forvejen er udarbejdet af materiale og tag 

udgangspunkt i det
•  Lad eleverne arbejde med problemstillinger tæt på dem selv (i dette 

tilfælde på vores skole), som de reelt kan bidrage til løsningen af

GRIB I EGEN BARM

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Med udgangspunkt i udvalgt idémateriale om verdensmålene skulle eleverne i 
grupper finde alle de forslag, der omhandlede produktion af fødevarer og mad, 
madspild osv. De skulle udvælge fem forslag pr. gruppe, som de mente kunne 
implementeres på ZBC relativt hurtigt og let, og skrive en handleplan for hvert 
spørgsmål.

Derudover skulle de sammensætte en bæredygtig 3-retters menu, hvor de 
skulle tænke over hele arbejdsgangen fra “jord til bord”, energi og CO2-forbrug, 
fødevarernes vej m.m.
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MERE VIDEN
Vi fandt inspiration fra følgende hjemmesider:
•  verdensmaalene.dk, podcast: “Mens vi venter på, 

verden går under”, unileverfoodsolutions.dk
•  Idékatalog: Børnenes Verdensmålskatalog. 108 råd 

for alle som gerne vil gøre en forskel
•  Idékatalog: 170 bidrag til at forandre vores verden 
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