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Lone Vitus
Materiale til forløbet ’Tag vare på 
naturen med bæredygtigt landbrug og 
fødevareproduktion’ med Lone Vitus

Dette materiale rummer forslag til undervisningsaktiviteter, som lærere og elever kan 
anvende i forlængelse af det digitale gæstelærerforløb med Lone Vitus.

I det digitale gæstelærerforløb ’Tag vare 
på naturen med bæredygtigt landbrug 
og fødevareproduktion’ sætter Lone 
Vitus fokus på bæredygtigt landbrug og 
fødevareproduktion. Gæstelærerforløbet er 
udviklet til hovedområdet ’Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser’ på erhvervsuddannelserne 
og er bygget op omkring fem videoer og en 
lærervejledning.

Forløbet kan findes på emu.dk: 
https://emu.dk/eud/corona-gode-raad-til-
undervisning/digitale-gaestelaererforloeb/
tag-vare-paa-naturen-med.

På de følgende sider finder du materialer, 
der indeholder forslag til baggrundsviden og 
forslag til undervisningsaktiviteter:

• Aktivitetsark: Undersøgelse af 
bæredygtighed i restaurationsbranchen.

• Dialogkort: Bæredygtighed i 
restaurationsbranchen.

Aktivitetsarket kan anvendes af læreren. 
Dialogkortene kan klippes ud, så eleverne 
kan bruge dem som udgangspunkt for 
gruppearbejde.

Materialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole, 
VIA University College, Syddansk Universitet og Operate for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
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Aktivitetsark til forløbet ’Tag vare på naturen med bæredygtigt 
landbrug og fødevareproduktion’ med Lone Vitus

Aktivitetsark  
til lærere.

Aktivitetsarket præsenterer 
konkrete forslag til, hvordan elever 

på uddannelserne til kok, tjener 
eller ernæringsassistent kan 

undersøge bæredygtighed i hotel- 
og restaurationsvirksomheder.

Som introduktion til aktivitetsarket 
kan læreren præsentere den 

definition af bæredygtighed, som 
introduceres i lærervejledningen 

til Lone Vitus.

Aktivitetsark: 
Undersøgelse af 
bæredygtighed i 
restaurationsbranchen
Bæredygtighed rummer både sociale, 
miljømæssige og økonomiske aspekter. Derfor 
skal en undersøgelse af bæredygtighed i 
restaurationsbranchen komme hele vejen 
rundt: Eleverne skal i aktiviteten undersøge 
konkrete virksomheder og i den forbindelse 
overveje alle de led, der har betydning for at 
etablere en bæredygtig restaurant, kantine, 
café osv. 

Gennemførelse af aktiviteten
Aktiviteten består af disse trin:

Trin 1: Forberedelse til aktiviteten
Indledningsvis kan læreren tage en dialog 
med eleverne om, hvorfor bæredygtighed 
er et vigtigt emne på uddannelserne til kok, 
tjener eller ernæringsassistent og i det hele 
taget på hovedområdet ’Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser’.

Læreren kan desuden give eksempler 
på, hvilke muligheder og udfordringer 
bæredygtige virksomheder inden for 
restaurationsbranchen kan støde på, og 

spørge til, om eleverne kan komme på andre 
eksempler.

Trin 2: Valg af virksomhed
Læreren kan udvælge og indgå aftale med 
en eller flere virksomheder, der skal danne 
grundlag for elevernes arbejde. Alternativt 
kan eleverne selv udpege og kontakte de 
virksomheder, de ønsker at arbejde med. 
For elever på hovedforløbet kan det være 
elevernes praktikvirksomheder.

Trin 3: Undersøgelse af virksomheden 
I selve undersøgelsen af virksomheder 
kan eleverne arbejde i grupper, der hver 
undersøger én virksomhed. Afhængigt af den 
tid, der er til rådighed, kan læreren beslutte, 
om eleverne skal arbejde med alle eller 
udvalgte parametre i nedenstående model.

Undersøgelsen kan i praksis foregå ved, 
at eleverne besøger virksomheder for at 
interviewe ledelsesrepræsentanter og centrale 
medarbejdere. Eleverne kan også finde viden 
om virksomhederne ved at besøge deres 
hjemmesider og sociale medier.
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Trin 4: Analyse af virksomheden
Eleverne kan herefter i grupper analysere den 
valgte virksomhed ud fra de syv parametre 
i modellen på næste side. Nedenfor er der 
forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med 
de enkelte parametre. 
Læreren kan på forhånd have samlet relevant 
baggrundsinformation, som kan deles med 
eleverne, efterhånden som de får brug for 
den. Det kan for eksempel være viden om 
bæredygtige duge, servietter og service, 
hvis eleverne skal undersøge, hvorvidt 
virksomheden tænker bæredygtighed ind i 
deres borddækning. 

Trin 5: Afslutning af aktiviteten
På baggrund af deres undersøgelse og 
analyse kan eleverne:

• Udarbejde en præsentation af 
virksomheden

• Udarbejde forslag til eventuelle 
forbedringer i virksomheden 

• Komme med bud på, hvad disse 
forbedringer vil koste økonomisk og kræve 
ressourcemæssigt.

Læreren kan beslutte, om præsentationer 
og forslag skal deles med virksomhederne, 
eller om de alene skal anvendes i klassen. 
Eleverne kan også diskutere muligheder og 
begrænsninger ved at gøre en virksomhed 
mere bæredygtig. Desuden kan eleverne 
diskutere, hvad det kræver at ændre kulturen i 
en virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Aktivitetsark til forløbet ’Tag vare på naturen med bæredygtigt 
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Analysemodel
Til brug for undersøgelsen kan eleverne 
anvende modellen herunder og analysere 
bæredygtighed i virksomheder i 
restaurationsbranchen ud fra syv parametre: 

1. Mad og drikke

• Hvilken mad serverer virksomheden, og 
hvor bæredygtig er menuen?

• Hvor kommer virksomhedens råvarer fra? 

• Hvilket aftryk sætter virksomhedens valg af 
mad- og drikkevarer på miljøet? 

• Hvordan håndterer virksomheden madspild?

2. Energiforbrug

• Er virksomheden opmærksom på sit 
energiforbrug?

• Hvad gør virksomheden for at reducere 
eller genbruge energi?

3. Vandforbrug

• Er virksomheden opmærksom på sit 
vandforbrug?

• Hvad gør virksomheden for at reducere 
eller genbruge vand?

4. Emballage

• Hvad gør virksomheden for at reducere, 
genbruge eller genanvende emballage? 
Det gælder både den emballage, de 
modtager, og den emballage, som de selv 
anvender til eksempelvis salg af mad?

5. Maskiner, køkkenudstyr, møbler og fysiske 
rammer

• Køber virksomheden brugte maskiner, 
udstyr eller møbler?

• Reparerer virksomheden deres maskiner, 
udstyr eller møbler, før de smides ud?

• Sender virksomheden kasserede maskiner, 
udstyr eller møbler til genbrug?

6. Forbrugsvarer

• Bruger virksomheden miljøvenlige 
rengøringsmidler?

• Er arbejdstøjet lavet af bæredygtige 
materialer, som kan holde i lang tid?

• Anvender virksomheden bæredygtige 
materialer i forbindelse med borddækning?

7. Transport

• Hvad gør virksomheden for at reducere 
transportbelastningen – både på de varer, de 
modtager, og de varer, de selv sender afsted?

Kilde: Food that doesn’t cost the earth (2020).
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Dialogkort til forløbet ’Tag vare på naturen med bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion’ med Lone Vitus

Dialogkort 
til elever

Dialogkortene kan bruges som grundlag 
for, at elever drøfter bæredygtighed i 

restaurationsbranchen

Læreren kan sætte eleverne i gang med at anvende 
dialogkortene i forlængelse af det digitale gæstelærerforløb 

med Lone Vitus og aktivitetsarket ovenfor

Dialogkort: 
Bæredygtighed i restaurationsbranchen
De fire dialogkort omhandler hvert et tema inden for bæredygtighed 
i restaurationsbranchen. Kortene rummer en række spørgsmål, som 
eleverne kan overveje og diskutere i fællesskab.

Dialogkortene kan printes, klippes ud og deles rundt med henblik på 
drøftelser i plenum, grupper eller i par.
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Vitus

Dialogkort til forløbet ’Tag vare på 
naturen med bæredygtigt landbrug 
og fødevareproduktion’ med Lone 
Vitus

Dialogkort #1: Hvorfor bæredygtighed?
Bæredygtighed vinder mere og mere frem og er efterhånden 
noget, som alle brancher forholder sig til.

• Er det efter jeres mening relevant, at restaurationsbranchen 
forholder sig til bæredygtighed? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hvilke argumenter ser I for og imod bæredygtighed?

• Hvilke muligheder og begrænsninger kan I komme i tanke 
om ved at drive en bæredygtig virksomhed inden for 
restaurationsbranchen?

Dialogkort #2: Madspild
Madspild handler om at reducere den mængde af mad, der 
smides ud. 

• Hvilke muligheder ser I for, at en virksomhed kan reducere 
madspild?  
For eksempel sæsonbetonet brug af råvarer, fuld udnyttelse af 
råvarer, styring af lager, overvågning og analyse af rester, indkøb, 
anretning af serveringer, mængde på serveringer mv.

• Hvilke råvarer kan let genanvendes, og hvilke er mere 
udfordrende at genanvende?  
For eksempel i forhold til opbevaring, hygiejne, tilberedning, 
kreativitet i genanvendelsen mv.

• Hvad kræver det af en virksomhed, hvis flere råvarer skal 
genanvendes?  
Skal virksomheden for eksempel have bestemte maskiner til 
rådighed, kræver det ekstra arbejdskraft osv.? 

• Hvem kan hjælpe med at reducere madspild i virksomheden? 
For eksempel i forhold til at oplyse kokke, tjenere og andre 
medarbejdere om madspild.
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Dialogkort til forløbet ’Tag vare på 
naturen med bæredygtigt landbrug og 
fødevareproduktion’ med Lone Vitus

Dialogkort #3: Et bæredygtigt image
En restaurant, et hotel, en café eller en kantine kan skabe 
et bæredygtigt image og brande sig med eksempelvis 
sæsonbetonede eller vegetariske menuer.

• Hvilke typer kunder, tror I, bliver tiltrukket af bæredygtighed 
og hvorfor? 
Hvad kendetegner disse kunder, og hvad efterspørger de? Overvej 
eventuelt, hvilken betydning det har, om kunderne er studerende, 
hvor de bor, samt hvilken uddannelsesbaggrund eller hvilket 
arbejde de har.

• Hvilken fortælling kan understøttes med et bæredygtigt image? 
For eksempel i forhold til valg af råvarer, menu, indretning, 
serviceniveau mv. 

• Hvordan kan et bæredygtigt image påvirke pris og indtjening?
Kan man for eksempel sige, at virksomhedens brand og fortælling 
er penge værd? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hvilke øvrige omkostninger og konsekvenser vil et bæredygtigt 
image have? 
For eksempel i forhold til transport, materialevalg, emballage, 
indretning, valg af leverandører mv.

• Hvilke krav stiller et bæredygtigt image til de ansattes viden og 
kompetencer? 
For eksempel i forhold til at kunne fortælle gæsterne om menuen, 
viden om tilberedningsmetoder, råvarekendskab mv.

Dialogkort #4: Menusammensætning og egenproduktion
Når en restaurant, en kantine, en café eller et hotel vælger at 
arbejde med bæredygtighed, vil det afspejle sig i menuens 
sammensætning. Måske er det ligefrem en overvejelse værd for 
virksomheden selv at producere og forarbejde sine råvarer.

• Hvilken betydning vil I vurdere, at bæredygtighed kan have for 
en menusammensætning? 
For eksempel i forhold til valg af råvarer, retter, mængde mv.

• Hvilke konsekvenser vil I vurdere, at en sæsonbestemt eller 
vegetarisk menu kan have? 
For eksempel i forhold til forsynings(u)sikkerhed, valg af 
leverandører, smag og sensorik, menusammensætning mv. 

• Hvilke overvejelser er efter jeres mening relevante at gøre sig i 
forbindelse med egenproduktion og forarbejdning af råvarer?
For eksempel i forhold til tidsforbrug, værdiforøgelse, mængde 
af egenproduktion, viden om produktion/forarbejdning med 
videre. Hvilke økonomiske udfordringer og fordele kan der 
være ved egenproduktion? Har det betydning for kvaliteten af 
slutproduktet?




