
CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

Indholdet i denne aktivitet afspejler kun forfatte-
rens holdning og er alene dennes ansvar. Europa-
Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, 
informationen deri måtte blive brugt.

Gro&Grøn 

FAG: 
Dansk, Natur og Teknologi, Under-
støttende undervisning.

KLASSE: 
0.-3. klasse.

MATERIALER: 
De valgte ingredienser skal indkø-
bes af dig som lærer eller med-
bringes hjemmefra. 

Bæredygtighed er en af de helt store trends for 2017. Bæredygtighed er ikke 
kun for voksne. Du underviser sikkert allerede i bæredygtighed i forskellige 
sammenhænge. Som en del af Projekt Sund Skole handler Gro&Grøn om at 
bringe det grønne og spiselige ind i klassens rum og se det vokse, for siden 
at spise det i fællesskab. Gro&Grøn er en langtidsaktivitet, hvor eleverne 
selv planter, sår og ”genbruger” forskelligt sundt og grønt, dyrker det og ser 
det vokse. 

SÅDAN GØR I:

Inddel klassen i grupper á 2-4, som hver får ingredienserne til det, de skal 
 dyrke – og en simpel beskrivelse der beskriver hvordan. 

F.eks.: 

Karse i æggebakker - æblekerner i potte – avocadosten i potte – rødbede-
blade til salat (tager kun 12 dage) – hvidløg i potter, gulerodstoppe i vand til 
spiring, så ærter eller stangbønner og se dem ”eksplodere i vækst”. 

Eller planter i form af chiliplante, citrontræ, oliventræ, krydderurter som basili-
kum og citronmelisse, purløg mm.

Hvis der er økonomi og plads til det i klassen kan et minidrivhus også være 
rigtig sjovt. 

Er der et hjørne på skolen hvor eleverne må sætte planter eller så frø giver det 
et ekstra ”boost” til aktiviteten. 

MÅL MED AKTIVITETEN: 
Målet med aktiviteten er ”hands-on” at arbejde med 
bæredygtighed i forhold til mad. At vække interessen for 
det selvdyrkede og vise hvor sjovt det er, at følge noget, 
der spirer og gror. Men også at give eleverne lyst til at 
spise det, fordi de selv har dyrket det. Aktiviteten åbner 
mulighed for samtaler og leg med at dyrke selv, genbru-
ge og ikke smide ud. 

EKSTRA IDÉ: 
Skolemælkekartonen kan fint anvendes som potte til at plante i. 
Skær toppen af og skyld kartonen, så har I en fin potte.


