
1. 
trinforløb 
1.-2. kl.

3. 
trinforløb 
5.-6. kl. 

2. 
trinforløb 
3.-4. kl. 

1. 
trinforløb 
7.-9. kl.

Eleverne kan forklare 
fermenteringsprocesser ved 

hjælp af fremstilling af 
mejeriprodukter                       

(biologi, perspektivering, celler, 
mikrobiologi og bioteknologi fase 

2 og undersøgelser,celler, 
mikrobiologi og bioteknologi fase 

3)

Eleverne kan sammenligne 
"husholdnings" - og industriel 
fremstilling af mejeriprodukter 

under inddragelse af 
teknologihistoriske 

perspektiver                        
(biologi, perspektivering, celler, 

mikrobiologi og bioteknologi fase 
1)

Eksempler på progression i læringsmål - bioteknologi 

Eleverne kan forklare, at 
planter opbygger organisk 

stof ved fotosyntesen,                                                                                           
og at levende celler 
omsætter energi ved 

respiration        
(modellering, natur og miljø 

fase 2) 

Eleverne kan bygge 
modeller og forklare  

molekyleopbygning af H2O, 
CO2 og C6H12O6 og 

bevævne atomerne carbon, 
hydrogen og oxygen          

(modellering, stof og energi 
fase 2 og modellering i 

naturfag fase 1) 

Eleverne kan redegøre for, 
hvordan mejeriproduktion er 
et eksempel på bioteknologi                      

(biologi, perspektivering, 
mikrobiologi og bioteknologi  

fase 1-2)   

Eleverne kan 
undersøge 
forskellige 

mejeriprodukters 
produktionsmåde 

(undersøgelse, 
teknologi og 

ressourcer fase 2)

Eleverne kan illustrere 
og forklare føde- og 

energikæden fra græs 
til ko til mælk som 

menneskeføde   
(modellering, natur og 

miljø fase 1 og 
modellering i naturfag 

fase 1)

Eleverne kan undersøge 
mikroorganismers 

betydning i fremstilling af 
mejeriprodukter                                   

(biologi, undersøgelse, celler, 
mikrobiologi og bioteknologi 
fase 2-3 og undersøgelser i 

naturfag fase 2)

Eleverne kan sortere 
levende organismer efter 

den måde, de får     
energi på                 

(undersøgelse, naturen 
lokalt og globalt fase 1)

Eleverne kan ud fra en model 
forklare produktionskæden 

for mælk med nedslag i 
fremstilling, forarbejdning og 

transport  (perspektivering, 
teknologi og ressourcer fase 1 

og modellering i naturfag fase 2)

Eleverne kan forklare, 
hvorfor mennesket laver 

mælkeprodukter - i 
nutidigt og historisk 

perspektiv 
(perspektivering, teknologi 
og ressourcer fase 2 og 

kommunikation, formidling)

Eleverne kan 
fortælle, hvordan vi 
får mælk fra koen 
(perspektivering, 

teknologi og 
ressourcer)

Eleverne kan med en 
model af koen og 
udpege maver og 

yver         
(modellering, 
organismer)

Eleverne kan sortere indholdet af 
deres måltider ud fra kategorierne: 

Kød, fisk, frugt/grønt, 
brød/kornprodukt, slik/kager og 

mejreiprodukt               
(undersøgelse i naturfag og 
perspektivering, teknologi og 

ressourcer)

Eleverne kan 
vurdere klassens 
mad i forhold til 

kostrådene  
(perspektivering, 

mennesket)

Eleverne kan med 
fagord fortælle om 
koens fordøjelse og 
mælkeproduktion     
(kommunikation, 

ordkendskab)

Et undervisnings- 
forløb med kostens 

betydning for 
sundhed som 

omdrejningspunkt
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