
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin: Udskoling/8. klasse 
 

Skole(-r): 

Forløbsnavn: 
Fra jord til bord – økologi eller ej? 

Lærerteam: 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
 
Fra Uddannelse til job: 

• Fokus på elevens evne til at kunne vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige 
karrieremuligheder 

Personlige valg: 

• Elevens læringserfaringer og oplevelser i uddannelses- og jobrelaterede aktiviteter, som bruge i 
elevens arbejde med personlige mål for uddannelse, job og karriere 

• Fokus på elevernes forståelse af sammenhænge mellem karrierevalg og personlige værdier. 
 

Fælles mål samfundsfag: 

• Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og 
økonomisk vækst 

• Eleven kan bruge begreberne udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markeder fungerer. 
 
Fælles mål madkundskab (efter 7. klassetrin) 

• Eleven har viden om råvaregruppers fysiskkemiske egenskaber 

• Eleven har viden om betydningen af madhåndtering for bæredygtighed og miljø 
 
Der er endvidere fokus på faglig læsning, præsentationsteknik, statistik, undersøgelser etc. 

Beskrivelse af aktiviteter: 
 
Vores fokus på økologi sætter os nogle gange i situationer, hvor vores værdier og valg kan være 
indbyrdes modstridende: Er en økologisk grøntsag fra Sydeuropa altid et bedre valg, end en ikke-
økologisk grøntsag fra Danmark tidligt i en sæson? Økodrift kontra konventionel dyrehold til slagtedyr, 
hvor meget bestemmer økonomien? 
Vi diskuterer og tager løbende stilling til sådanne dilemmaer. Der kommer hele tiden ny viden på 
området, og det, der er det rigtige valg i dag, kan vise sig at være det forkerte valg i morgen. Den
usikkerhed lever vi med, så længe vi tager bevidste valg og mener, at vi bevæger os i den rigtige retning. 
 
Før: 

Klassen kan arbejde med forskellige dimensioner af økologi og fødevarer 
https://voresmad.dk/dyrevelfaerd/er-oekologi-dyrevelfaerd 
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/mere-dyrevelfaerd-i-dansk-okologi 
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/dyrevelfaerd/ 
 
 
 
 

https://voresmad.dk/dyrevelfaerd/er-oekologi-dyrevelfaerd
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/mere-dyrevelfaerd-i-dansk-okologi
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/dyrevelfaerd/


 

Under: 
Man kan besøge hhv. et konventionelt og et økologisk landbrug, drøfte uddannelserne indenfor landbrug 
og dyrepasser, her kan UU-vejleder inddrages) Der kan arbejdes med dyrevelfærd og det 
menneskelige/sociale ansvar. 
Man kan booke ZBCs tilbud om ½ gris, se mere her: https://www.zbc.dk/media/4316/gris2020.pdf 
Arbejde med identifikation og udfoldning af de uddannelser, der ligger indenfor mad og tjenerfag. 
Har man booket ½-gris kan man lave en pop-up restaurant, indrette den, dække op, lave menu, evt. 
udsende invitationer til lærerkollegiet, forældre eller andre, have en vært/værtinde, præsentere maden, 
være tjener, tale om hvad er god service etc. 
Restaurantbesøget kan evt. indledes med et kortere oplæg om økologi på baggrund af den viden 
eleverne nu har fået. 
 
Efter: 
På baggrund af de uddannelser man har fået præsenteret, kan der laves opgaver i skriftlig fremstilling, 
reklamefilm for uddannelserne, lave positiv/negativlister om de job/uddannelser man har oplevet. 
Der kan laves dilemmaopgaver, evt. efter Mads og Monopolet-modellen, i fht. den nye viden om økologi. 
Lave undersøgelser af eget hjems forbrug af økologiske varer. 
Man kan lade elever komme med ideer til hvordan man kan øge dyrevelfærd, få husholdninger til at 
købe mere økologi, få øje på områder, hvor vi som borgere kan stramme op i fht. dyrevelfærd og økologi 
og måske udarbejde en kampagne om dette. Kampagnen kan udstilles på det lokale bibliotek, på skolen 
etc. 
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 HUSK! At afslutte alle forløb med at hjælpe ALLE elever igennem den elektroniske evaluering. 

Har du ikke linket? Bed din skoles uddannelsesvejleder om at sende det til dig       

https://www.zbc.dk/media/4316/gris2020.pdf

