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 Lærings 

station 

Hvad vil vi gerne fortælle fra forskningens verden Præsenteret af 

1 Sig hej til 

etagegartneren  

Alle taler om dyrkning i byen. Men hvordan gør man i grunden? Se vores 4 etagers test Hydroponi 

dyrkningsanlæg og forstå, hvordan indendørs dyrkning med kunstigt lys fungerer og hvordan 

dyrkning er afhængig af særlige bølgelængder af lyset  

Mukti Chapagain & 

Young Minds Foodlab 

2 Prøv klima 

speedometeret 

 

CO2-udledning og ernæringseffekt er helt centrale i alle de fødevarevalg, vi træffer. Se og lær hvordan 

Big Data datalogi kan bruges til at gøre disse valg overskuelige så vi hver især kan træffe det sundeste 

og mest bæredygtige valg. 

Mukti Chapagain 

Young Minds Foodlab 

3 Besøg det blå 

grønne gartneri  

AquaPonics Station er et eksempel på en cirkulær biologisk proces hvor fødevare kan dyrkes i byen og 

hvor der tænkes vertikalt fremfor horisontalt. Bliv klogere på næringsstof metabolismen for planter og 

fisk og energiregulering og hvordan sensorteknologi kan bruges til at regulere systemerne automatisk. 

Mukti Chapagain 

Young Minds Foodlab 

4 Er du med på 

Kimchi bølgen?  

Intet street food marked kan klare sig uden Kimchi, Kefir eller Kombucha og alle er de baseret på 

fermentering. Her fortæller vi om de biologiske principper, hvordan man måler biosignaler, og hvordan 

man kan bruge et simpelt pH meter til at følge fermenteringen. 

Kata Orzag,  Young 

Minds Foodlab 

5 Gulerods-

karrusellen  

At omlægge det nuværende fødevaresystem til et mere bæredygtigt anlæg er ikke bare et spørgsmål om 

kloge forskere og smarte embedsmænd. Det handler også om kreativitet og forståelse af, hvordan unge 

menneskers løsninger, der udvikles på skolerne, kan være af værdi. På gulerodskarusselen bruger vi 

designhjulet og samler løsningsorienterede ideer, der kan bruges i den grønne fødevaresystem 

transformation. 

Peter Claudell, Mette 

Lundsten  og 

Langhøjskolen 
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6 Fermentering for 

fremtiden.  

Fermentering som biologisk princip er vigtigt, fordi det kan forlænge levetiden for vores 

fødevareressourcer. Vi kigger nærmere på, hvordan vi kan arbejde med det i folkeskolen. Hvordan kan 

vi koble til STEM-undervisning, uden at fødevare kemi og biologi nødvendigvis bliver 

omdrejningspunkt. Forstå hvordan mælkesyrebakterier kan være til gavn for vores måde at tænke 

bæredygtigt på og holde maden frisk og spiselig i løbet af året.   

Lilja Gunnarsdottir og 

Herstedlund skole  

7 Er landbrug kun for 

landmænd  

Hvorfor er det vigtigt at tænke bæredygtigt og producere i lokalområdet? Hvordan kan vi spare 

ressourcer som energi i produktionsfasen? Og hvorfor er det særligt vigtigt lige nu? Hvordan kan man 

producere i flere lag via f.eks hydroponics og udnytte overskudsvarme fra fabrikker, indkøbscentre mv.  

Lilja  Gunnarsdottir  

og Herstedlund skole  

8 Print den - Spis den Danmark skal være foregangsland i den plantebaserede fødevarerevolution. Men hvordan skaber vi 

forandringen helt ud i forbrugsledet? Mød de unger forskere der har sat sig for at få en 3D printer til at 

makke ret og kunne bruges i designet af fremtidens fødevarer.  

Subash Rana, Mukti 

Chapagain, i 

samarbejde med Peter 

Claudell og 

Langhøjskolen 

9 

 

Hvad der kan måles 

kan begrænses 

Madspild er en kæmpe udfordring for vores fødevaresystem. Vigtige biologiske ressourcer går til 

spilde, og det er en trussel mod både klima og bæredygtighed. Se med når vi viser hvordan man digitalt 

kan måle madspild på en smart måde. Vi illustrerer enkle digitale principper, der kan bruges til at 

indsamle data om madspild ved en buffet. 

Subash Rana, Young 

Minds Foodlab & 

FoodOp 

10 Læringshusets 

klimahack  

 

Klimahack din ret siger de på Læringshuset der fremviser deres nye klimaberegninger. Hør om 

hvordan man kan klimahacke sin mad og se hvordan man på en graf kan aflæse hvilken effekt det vil 

have, hvis vi gør dette her hver dag i en uge.  

Kirsten Vestergaard 

Hansen & 

Læringshuset  
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11 What the F*** er 

genbrød? 

På Læringshuset er de blevet trætte af at se brød blive smidt ud. Så nu har de lavet deres eget bud på en 

cirkulær fødevareøkonomi kæde. Hør om hvordan  genbrød nu er blevet piftet op med et touch af rod 

og om hvordan genbrødskonceptet kan hjælpe til med at vi undgår madspild. Hør elevernes bud på 

sundhedsfordelene ved rodfrugter og deres klimavenlighed. Og om hvorfor vi ikke må glemme dem 

midt i al den ny fokus på bælgfrugter. Og husk: du går ikke sulten fra standen. Vi serverer smagsprøver 

på vores genbrød 

Kirsten Vestergaard 

Hansen & 

Læringshuset 

12 Kan en simpel 

stregkode hjælpe i 

kampen mod 

madspild  

På Læringshuset kan den. Der har eleverne nemlig med hjælp fra GS1 Danmark spurgt sig selv hvad en 

stregkode mon vil kunne fortælle os om holdbarhed, hvis den var i 2D. Eleverne illustrerer med hjælp 

fra Mads Kibsgaard tankerne om GS1’s 2D stregkode. Hvordan ser den ud og hvordan virker den og 

hvorfor er den bedre end den ”normale” stregkode. 

 

Kirsten & 

Læringshuset 3 

13 Er fremtidens 

fødevarevirkelighe

d virtuel 

Det er den nok næppe men virtual reality er alligevel en spændende teknologi når det gælder om at 

forstå fremtidens fødevarer og når det gælder om at forstå hvordan vi rent faktisk producerer fødevarer 

i dag. Ved udskolingseleverne fra levante skolen på Frederiksberg der i de sidste par måneder har leget 

med VR briller og skabt en række universer for forskellige dele af fødevaresystemet  

Lis Zacho og 

Lindevangskolen 

14 Hvor tørt kan 

fødevarevidenskab 

i grunden blive 

Videnskaben om maden behøves absolut ikke at være tør. Men derimod kan tørring af 

fødevareressourcer være en genvej til forlænget holdbarhed og bevaring af bio og fødevareressourcer. 

På Lindevangsskolen har de arbejdet seriøst med tørring og med smarte digitale sensorer, der kan måle 

og forudsige hvor lang holdbarhed forskellige planter ressourcer vil få. Det viser de på storskærm med 

brug af digitale censorer og du kan høre lidt om hele videnskaben bag 

Lis Zacho og 

Lindevangskolen 
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15 Er Generation 

Klima også 

Generation Food? 

At Greta Generationen er optaget af klima er for længst slået fast. Men er den også optaget af fremtiden 

for vores fødevaresystem? Det ser sådan ud. Vi ser nye unge løsninger poppe op, vi ser en begyndende 

mobilisering om en ny type af maddannelse og vi ser unge blande sig i fødevare debatten på en helt ny 

og forfriskende måde. Mød de unge fra Tænketanken Frej og hør mere om hvordan de engagerer sig i 

kampen for et mere bæredygtigt fremtidigt fødevaresystem. Og hvem ved: Måske de har plads til netop 

dig: 

Tænketanken Frej 

16 Hvorfor EU i 

fødevare-

forskningen? 

Hvad skal vi i grunden med forskningen? Hvorfor skal vi forske i bæredygtige fødevaresystemer. Og 

hvad får du som borger ud af det. Og hvorfor har EU overhovedet en rolle i at fremme borgerne og de 

unges interesse i hele forskningssystemet. Besøg vores EU hjørne og hør mere.  

KU – IGN og SESAM 

Sekretariatet 

17 Mæt i planter  Besøg Cirkus Naturligvis og lær, hvordan man kortlægger smag og egenskaber i plantedrik og komælk 

med dine egne sanser som måleapparat. Du kan også få en snak med formidlerne om deres eget valg af 

uddannelse på en af de grønne studieretninger på Københavns Universitet. 

KU-Cirkus 

Naturligvis 


