Økologi og livsstil - et nyt undervisningsmateriale for
7.- 10. klasse - hentes gratis via www.okologi.dk
• Medvirker til at opnå faglige trinmål.
• Er opdelt i fleksible moduler.
• Særligt egnet til faget biologi og undervisning i sundhed og bæredygtig udvikling.
• Fremtidens Skolecafé - et oplæg til tværfagligt projektarbejde, der involverer eleverne i skolens
madordning.
• Grundig lærervejledning madordning. 		

Modul 1: Økologi og livsstil

Modul 4: Grundbegreber om
økologi og landbrug

Modul 2: Case om økologi
og landbrug

Modul 5: Case om udvikling
der ikke er bæredygtig

Modul 3: Grundbegreber
om naturens økologi

Modul 6: Grundbegreber
om bæredygtig udvikling
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Økologi og Livsstil

Burhøns
giver mig en
dårlig smag i
munden

Grundbegreber om naturens økologi

Hold en sten i hånden og giv slip på den – stenen
falder til jorden. Det er et eksperiment, vi alle kan
gentage som led i en naturvidenskabelig undersøgelse. Men det er også en del af vores daglige
erfaringer. Til dagligt er vi ofte tilfredse med blot
Jeg snifferat
lim,
nårerfaringen.
jeg ikke Den betyder for eksempel, at
have
kan få noget
at at
spise!’
vi ved,
det ikke er nogen god ide at give slip på
(Gadebarn
i Rio)
en kop,
for så går den i stykker, når den rammer
gulvet.

N_\ec\jj`jdfi\

Denne erfaring søger vi at give videre til små
børn, så de ikke slår mere i stykker end højst nødvendigt. Men vi behøver ikke mere forklaring end,
’at ellers går den i stykker’. Vores forståelse til
dagligt rummer altså kun, hvad der sker, men ikke
Jeg
tror, det
at sker.
hvorfor
ændringerne af
klimaet
er vildt
I naturvidenskaben
søger man derimod efter at
overdrevet!
kunne forklare sådanne hændelser ved at opstille
teorier. I eksemplet med stenen i hånden vil det
blive forklaret ved en teori om tyngdekraften, og
denne teori vil hænge sammen med flere andre
teorier om, hvordan verden fungerer fysisk.
En teori har blandt andet værdi, fordi man med
den kan forudsige, hvad der vil ske. Når man kender teorien om tyngdekraften, kan vi også forudsige, at andre ting vil falde, når der ikke er noget,
A\^\i`bb\j
der understøtter dem.
kpbjfdd`edfi
Ja, men hvad så med en varmluftballon eller en
flyvemaskine, der letter fra jorden, kunne man
spørge? Hvorfor falder de ikke på grund af tyngdekraften? Her ser vi to eksempler, der kun kan
forklares videnskabeligt, hvis vi også gør brug af
andre naturvidenskabelige teorier. Det er vigtigt, at
alle disse teorier skal kunne vise sig samtidig. De
må ikke være mod hinanden, for man skal kunne
tro på dem alle sammen på samme tid. Naturvidenskaberne består af et net af teorier, der hænger sam-
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Økologi er flere ting:
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1. Sæt jer i to-mandsgrupper og klip de forskellige elementer ud.
@ 6 *
2. Suppler evt. med jeres egne ideer til udsagn og tegn dem.
3. Saml dem i klynger, som I mener har noget til fælles.
4. Disse klynger af udklip limes på papir.
5. Papirerne med udklip placeres i forhold til hinanden. Forsøg også
skrive nogetog
meningsfuld
Omatvidenskab
erfaringer
tekst, som forbinder papirerne.
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Grundbegreber om økologiske landbrug
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Når udvikling ikke er bæredygtig
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- Et eksempel fra den græske oldtid

F
@ 6

,

Grundbegreber om bæredygtig udvikling
Fremtidens skolecafé
-

Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling
GIFA<BK

men og tilsammen understøtter
hinanden
forhold om de begreber og principDette
modul ifortæller
til den virkelighed, som de handler
per, derom.
er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.
Naturens økologi eller om Du
økologiske
kan læsevarer
om følgende:
Vi er her nødt til at kalde det naturens økologi for
at adskille det fra omtalen afs ’økologiske
Økologiskevarer’
kredsløb på gården
og ’økologisk produktion’. Is disse
er der tale om
Kunstgødning
og sprøjtegifte må ikke bruges
menneskets brug af naturenss resurser,
og altså
Principper
i økologisk landbrug
ikke bare viden om naturen.s Produktion
for- kvælstof
Kløverenog
skaffer
brug af ’økologiske varer’ omtales
nemlig ofte
s Sædskifte
kort som ’økologi’. Det giver
forvirringafiukrudt på den økologiske gård
s noget
Bekæmpelse
forståelsen. Denne brug af ’økologi’
og ’økolos Bekæmpelse
af ukrudt på den konventionelle
gisk’ sker om et område, der ikke
blot bygger på
gård
videnskaben om naturens økologi,
menpå
også
s Husdyr
denpåøkologiske gård
nogle forestillinger om, hvordan man bedst dyrker
de bedste fødevarer og andreI Danmark
landbrugsprodukter.
skal økologiske landbrug følge en særlig lov. Landbrug og virksomheder, der har økoloNår man taler om ’økologisk’
i økologisk
landgiske
fødevarer,
har bedt staten om at kontrollere,
brug, så drejer det sig ikke kun
at overholder
beskrive, loven. Det er vigtigt, for at
at deom
alle
hvordan det er, men hvordan
man gernekan
vil have
forbrugerne
være sikre på, hvad der er økolodet. I naturens økologi prøver
man
derimod
gisk
mad.
Du kanatse mere om regler for økologisk
beskrive naturen så neutralt,produktion
som man kan.
Her
på Plantedirektoratets
hjemmeside
fortsætter vi med naturens økologi.
I modul 4 kan
www.pdir.dk
du læse mere om økologiske landbrug.
Økologiske kredsløb på gården
De økologiske kredsløb af gødningsstoffer og
vand er vigtige dele af det økologiske landbrug.1
Det skyldes, at økologisk landbrug forsøger at
efterligne naturen. Det kan også gøre dyrene mere
sunde, så de trives bedre, og der ikke skal bruges
ret mange penge på dyrlægen.
Man prøver at gøre planterne så stærke, at de selv
kan klare sig mod sygdomme og skadedyr. I det
økologiske landbrug er det derfor vigtigt, at der
hverken er for lidt eller for meget af gødningsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium. Det giver de
En stor orne i folden på ensundeste
økologiskplanter,
gård. At
der bedst kan modstå angreb.
holde grise på friland bygger på viden om grises
natur, koblet med en mening
om,hele
at grise
I det
taget skal
tænker den økologiske landmand
have et ordentligt liv på en på,
økologisk
hvordangård.
der kan blive balance på gården mel-
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,S DEN FLGENDE BERETNING FRA DET GAMLE 'RKENLAND $EN ER SKREVET AF DEN BERMTE GRSKE lLOSOF
lem de stoffer, som planterne skal bruge på marBæredygtig udvikling handler om, hvordan vi
0LATON 0LATON LEVEDE FOR CA  ÌR SIDEN I DET GAMLE !THEN I 'RKENLAND
ken, og de stoffer som kommer ud på marken som
gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal
gødning.
være at leve for os nu og for vore børnebørn og
0LATON SKRIVER OM DE NDRINGER DER VAR SKET MED DELE AF LANDSKABET OG NATUREN OG DE FLGER DET HAVDE
andres børnebørn i fremtiden.
HAFT FOR MENNESKER
Hvis der for eksempel mangler gødning med
kvælstof i jorden, vokser planterne ikke så meget,
Der er mange løse ender i disse tanker, men alli… hvad
nu er tilbage,
er – i sammenligning med fortiden – som knoglerne
et legeme,
der af nogle gode begreber.
og de bliver ikke så gode
til atder
forsvare
sig overfor
gevel kanpåman
have glæde
hen ved
sygdom,
idet al den jord, der var fed og blød, er skyllet
væk, og kun til
landets
sygdomme. Hvis der er
er tæret
for meget
kvælstof
i jorI modsætning
begreber om for eksempel natukropogersåblevet
den, vokser planterneafpillede
for kraftigt,
blivertilbage.
de
rens økologi, så er begreber til bæredygtig udvikogså mere følsomme for sygdomme og skadedyr.
ling ikke fra et bestemt fagområde.
Dengang
varden
landet
uskadt.
Derfor søger landmanden
at finde
retteendnu
’balance’ for gødningen i forhold til planternes trivsel.
Derfor er det heller ikke så sikkert, hvilke begreBjergene
var højeforbakker.
fed muld,
og på
Den samme måde at tænke
på gælder
husdyrDen slette, der nu hedder Felleus, var opfyldt
berafman
skal tage
med, og hvilke begreber der
bjergene var der store skove, af hvilke der endnu er tydelige spor. Fra ikke
nogleerafsådevigtige.
bjerge, der nu
på den økologiske gård.
kun yder næring til bierne, fik man dengang tagbjælker til store bygninger. Det er ikke så længe
siden, nogle der
af disse
bjælker
Der er en række gødningsstoffer,
skal være
til endnu var i behold.
Du kan sikkert selv finde flere begreber, som du
stede samtidig, for at en plante kan vokse bedst
synes, hjælper dig med at blive klog på ’bæredygOgfor
der
var
andre høje, dyrkede træer, og skoven ydede hjorderne
næring.
muligt. Det stof, der er
lidt
af,mange
begrænser
tig rigelig
udvikling’.
udnyttelsen af alle de andre. Dyr skal også have
til bedst
fulde hvert års regnvand. Den lod det ikke – sådanHer
somkommer
nu – løbe
spilde
en til
liste
over begreber, som i hvert
nogle bestemte stofferJorden
for at udnyttede
kunne trives
bart
landvitaminer
ned i havet:
fald kan være nyttige ved arbejde med bæredygtig
muligt. Tænk blot på,fra
hvor
meget
kan
udvikling.
betyde for os mennesker.
Da den havde rigelig muld, optog den vandet i sig – godt fordelt og gemt hen under dække af
lerjorden
- , lod
det for
vand,
i slugterne er:
og frembød
Både planter og dyr skal
også have
vand
at den havde inddrukket, løbe fra højderne nedBegreberne
således
overalt
vandrige
floder og kildespring.
s Udvikling
kunne leve. Mangel på
godt vand
hæmmer
både
s Bæredygtig udvikling
dyr og planters vækst.
Endnu den dag i dag er der bevaret nogle af de helligdomme, der lå dér,
der var kilder
i af hver resurse
s hvor
Bæredygtig
udnyttelse
hine dage, til vidnesbyrd om, at denne fortælling er sand.”
s Naturresurser

Overudnyttelse / rovdrift
Ønsker, behov og luksus
Interesser og interessekonflikter
Rig og fattig
Menneskerettigheder
Viden og meninger
Demokrati
Erosion
Ændringer: uoprettelige, og ændringer, der kan
laves om
s Købekraft
s Onde cirkler
s lLOSOF,EVEDE
Livskvalitet
s 0LATON GRSK
CA   F+R

&RA 0LATONS BESKRIVELSE AF DET GRSKE LANDSKAB I DIALOGEN +RITIAS

I 2006 blev der anvendt 3.212.000 kilo sprøjtegifte på de danske marker hos de konventionelle
landbrug
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Udvikling
Fremtidens
skolecafé
er jeres. Måske er der allereVi bruger ordet udvikling
om ting,
der ændrer
de enman
skolebod
ellerudvikling.
en kantine på skolen. Måske
sig. For eksempel taler
om børns
ermed
der ikke.
Men i sammenhæng
’bæredygtig udvikling’
I kan være
med til at sætte fokus på hvordan
tænker man på udvikling
i samfundet.
madordningen på jeres skole skal være i fremtiden.
kan sig
I forgennem
eksempel
gøre ved at overtage
Forskellige samfund
harDet
ændret
tiderfor et
parlangsomt,
dage eller lave en helt ny.
ne overalt i verden.skoleboden
Til tider er det
gået
så det var svært at se nogle ændringer overhoveI kaster jersket
ud hurtigt.
i projektet kan I i klassen
det. Til andre tider Inden
er ændringerne
prøve at lave en skitse over:
Der er en tendens til, at ændringer i verden går
s Ideer
til hvad
skalafhedde?
hurtigere og hurtigere.
Det kan
man caféen
få indtryk
til caféens
ved at se på billeders fraIdeer
det samme
sted,koncept?
der er 30Hvordan skal en
skolecafé
se udsituationen
for for at man har lyst til at
år gamle, og sammenligne
dem med
bruge den
nu.
s Holdninger til den mad caféen skal sælge?
Hvad at
betyder
sundhed,
bæredygtighed, økoloNogle mennesker vil mene,
udvikling
betyder
fastfood/slowfood,
smag mv. hvordan skal
det samme som en godgi,
udvikling.
Men ofte vil
maden hvis
væreman
for at
I får lyst til at spise den?
man få forskellige meninger,
spørger
forskellige mennesker om deres mening om en
kantil,I drøfte
klassen, og lave nogle
bestemt udvikling. Herefter
Det passer
at ikkedet
allepåæntil gennemførslen af projektet. Vi
dringer er lige godearbejdsgrupper
for alle mennesker.
foreslår her 4 arbejdsgrupper, men I kan sagtens
lave nogle flere eller nogle andre, hvis I synes.
Forslag til 4: arbejdsgrupper:
1. MAD - gruppen arbejder med at planlægge
hvilken mad der skal laves, indkøb og står for
madlavningen
2. DESIGN - gruppen arbejder med at få de fysiske rammer for cafeen på plads efter klassens
valgte koncept
3. MARKEDSFØRING - gruppen står for reklame og markedsføring af maden til resten af
skolen
4. SALG OG ØKONOMI -gruppen står for salg
og al økonomi og beregning i cafeen

I skal beslutte, hvilken mad, I vil lave - og lave
den. Fotos: Panduro Foto
Gruppe 1: MAD
I skal beslutte hvilken mad I vil lave - og lave den.
I kan tage stilling til følgende:
s

Skal den leve op til anbefalingerne for sund
skolemad?
Søg på Google under ”retningslinjer for sund
mad i skole og institution”.
Eller gå ind på www.okologi.dk/kortlink/UV/1
Se desuden denne tjekliste til sund skolemad
fra Altomkost: www.okologi.dk/kortlink/UV/2

s

Skal den være helt eller delvist økologisk?
Læs om økologiske skolemadsmodeller på
www.okologi.dk/skolemad

s

Hvor finder vi opskrifterne?
Eks. www.aarstiderne.com, www.opskrifter.dk

s

Hvordan skal maden spises og hvor store
skal portionerne være?
www.okologi.dk/kortlink/UV/3

s

Hvor meget skal vi købe ind og hvor skal vi
købe ind - både mad og evt. emballage?

s

Hygiejne under fremstilling
www.okologi.dk/kortlink/UV/4
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Modul 7: Projektarbejde
- Fremtidens Skolecafé
Sæt fokus på sundhed, økologi og skolemad som led i arbejdet med Økologi og
livsstil.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med Forskningsprogram
for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Århus Universitet. Med tilskud fra
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
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