
Podcasten

Med støtte fra



Fag/fagområde 

Plantefag samt husdyr/kvæg 

Målgruppe 

GF2 Landmand

Om forløbet

Formålet med podcasten er at give en række anslag, der vækker elevernes nysgerrighed

omkring forskellige emner inden for plantefag og husdyr/kvæg og anskueliggøre en

sammenhæng mellem såning og foderkvalitet.  

Episoderne er tænkt som forberedelse til efterfølgende læringsaktiviteter. Episoderne

kommer omkring vigtige fagbegreber, kobler teorien med det praktiske arbejde og spiller

sammen med grundbogen i de aktuelle fag. 

Varighed

Alle episoder varer ca. 20 minutter. De efterfølgende aktiviteter varer mellem 1,5 - 3 timer.

Episoderne kan med fordel spredes naturligt hen over året og indgå i undervisningen, når

emnerne behandles på skolen.

Temaer

Podcasten består af nedennævnte episoder:

      1) Jordens bonitet 

      2) Det gode såbed

      3) Indsåning

      4) Græs til foder

     

I det følgende beskrives de enkelte episoder, hvordan de er tænkt sammen med

efterfølgende aktiviteter i undervisningen, og hvordan de spiller sammen med indhold i

grundbogen Planteproduktion af Peter Hartvig Hansen og Lotte Ipsen, SEGES Forlag 2018.



Episode 1: Jordens bonitet

Selv en god landbrugsjord kan ødelægges, hvis du ikke
tager højde for jordtypen ved jordbehandlingen. I
praktikken forventer læremester, at eleven kan kende
forskel på god og dårlig landbrugsjord. I episoden
bliver ”god landbrugsjord” formidlet med eksempler på
både jordtyper og tekstur. Eleven får redskaber til,
hvordan vedkommende kan bestemme jordtypen ved
at lave ”klemmeprøver” – altså ved at mærke og
iagttage. Varighed 20:26.

kender eleven betydningen af god landbrugsjord 
ved eleven, hvordan forskellige jordtyper ser ud og føles
kan eleven beskrive forskellige jordtyper 
har eleven kendskab til JB-numre

Læringsmål
Når eleven har lyttet til episoden og arbejdet med den relaterede aktivitet,  

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum
Landbrugsskole og andetårselev Andreas Damgaard

Bekendtgørelsesmål 
Se skema sidst i lærervejledningen. 

Samspil med grundbogen
Der tages udgangspunkt i grundbogen Planteproduktion, side 20-27. Det er især
følgende fagbegreber, som gennemgås: Jordens bonitet, JB-numre, tekstur og struktur. 



Afvikling 
1. Send følgende link til eleverne med podcasten.
2. Lyt til episoden (lektie/forberedelse), 20 min. 
3. Indsamling af jordbundstyper (evt. lektie/forberedelse), 45 min.
4. Spil evt. denne lydbid på klassen som optakt til den kommende aktivitet.
5. Klemmeprøve og bestemmelse af jordbundstyper, 30 min. 
6. Dialog om betydningen af god landbrugsjord, 30 min. 

Forberedelse 
I episoden indgår en kasse med jord, og jordbundstyperne gennemgås med
udgangspunkt i den. Eleverne opfordres i episoden til selv at hente jord til en kasse.
Jo flere jordbundstyper eleverne finder, desto mere interessant bliver
undervisningen, og det anbefales derfor, at eleverne finder jord i andre egne af
landet, fx i forbindelse med at de er hjemme på weekend. Du kan med fordel
inddrage illustrationerne fra grundbogen i undervisningen. 

Evaluering 
Lav evt. en quiz/konkurrence som i episoden, når I bestemmer jordbundstyper, så
eleverne får hurtig og kontant feedback på deres svar, og du kan vurdere, om de har
nået læringsmålene.

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-jord-under-neglene/
https://www.spreaker.com/e/tRaaurmrdACU--42479877


Episode 2: Det gode såbed

Hvad er egentlig et godt såbed, og hvilken betydning har

det for resten af årets gang og ikke mindst for den gode

høst? I denne episode forklares jordens krumme-

struktur, og strukturens betydning for at frøet kan spire

og gro. Episoden lægger op til, at eleven undersøger

jorden, mærker og kigger efter, om jorden er, som den

skal være. Varighed 18:54.

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum
Landbrugsskole og andetårselev landbrugselev Andreas Damgaard.

ved eleven, hvad et godt såbed er 
kender eleven krummestrukturens betydning for dyrkning af kulturafgrøder
kender eleven de betingelser, der skal være til stede, for at afgrøden spirer
ved eleven, hvordan den bedste spiring sikres

Læringsmål
Når eleven har lyttet til episoden og arbejdet med den relaterede aktivitet,  

Bekendtgørelsesmål 
Se skema sidst i lærervejledningen. 

Samspil med grundbogen
Der tages udgangspunkt i bogen Planteproduktion i kapitel 4: Det gode såbed, side
67-73. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås: Struktur og krummer.



Afvikling 
1. Send følgende link til eleverne med podcasten.
2. Eleven lytter til podcasten, 20 min. (lektier/ forberedelse). 
3. Eleverne går i marken og henter jord til såbed, 30 min. 
4. Spil evt. denne lydbid i klassen som oplæg til dialog. 
5. Dialog i klassen om jordtype og krummestruktur samt hvilke afgrøder, den er
velegnet til, 15 min. 
6. Eleverne forbereder et såbed til spireforsøg, 30 min. 
7. Dialog om elevernes forventninger til deres spireforsøg, 30 min.

Forberedelse 
Medbring kasser og forskellige frø til såbede. Eleverne har i den forbindelse brug
for kasser/bakker til såbed samt såsæd til deres spireforsøg. Du kan med fordel
inddrage illustrationer fra grundbogen i undervisningen.

Evaluering 
Efter et par uger evalueres spireforsøget og eleverne redegør for, hvorfor deres
frø er spiret, og hvordan det hænger sammen med krummestrukturen. 
Her vurderer du, om eleverne har nået læringsmålene.

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-jord-under-neglene/
https://www.spreaker.com/e/tRaaurmrdACU--42479876


Episode 3: Indsåning

I denne episode taler værterne om, hvad man skal

være opmærksom på ved indsåning af marken.

Eleverne får indsigt i, hvordan de beregner en

udsædsmængde, dvs. hvor mange frø der skal

bruges pr. m2. Værterne opfordrer til, at eleverne

tager fat i både regnemaskine og såmaskine, når

såmaskinen skal indstilles, men også til at hoppe ned

fra såmaskinen og undersøge, om frøet ligger rigtigt i

jorden. Varighed 17:50. 

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum
Landbrugsskole og andetårselev landbrugselev Andreas Damgaard.

kan eleven beregne udsædsmængden
kan eleven vurdere og finde den korrekte sådybde for forskellige frø 
kan eleven bestemme plantantal ud fra såtidspunkt 
kan eleven vurdere spireprocenten

Læringsmål
Når eleven har lyttet til episoden og arbejdet med den relaterede aktivitet,  

Bekendtgørelsesmål 
Se skema sidst i lærervejledningen. 

Samspil med grundbogen
Der tages udgangspunkt i grundbogen Planteproduktion, kapitel 5: Såning, side
101-103. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås:  TKV, planteantal,
spireprocent og udsædsmængde.



Afvikling 
1. Send følgende link til eleverne med podcasten.

2. Eleven lytter til podcasten (lektie/forberedelse), 20 min. 

3. Spil evt. denne lydbid i klassen forud for aktiviteten for at motivere dine elever.

4. Gennemgå/repeter begreberne TKV, planteantal, spireprocent og

udsædsmængde, 15 min. 

5. Med henblik på at finde spireprocenten sås 100 frø i vat fælles på klassen, 15 min. 

6. Elever laver hver en lille frøsamling, hvor de beskriver sådybde, såtidspunkt,

planteantal pr. m2. og frøets TKV, 45 min. 

7. Eleverne laver en video, hvor de viser og forklarer, hvordan de beregner

udsædsmængden til indsåning med såmaskine med udgangspunkt i planteantal og

såtidspunkt, 90 min.

Forberedelse 
Der er brug for vat samt 100 frø til beregning af spireprocent. Der er brug for
forskellige typer af frø, som eleverne kan bruge til deres frøsamlinger. Eleverne
skal medbringe deres mobil til filmproduktion. Du kan med fordel inddrage
illustrationer fra grundbogen i undervisningen.

Evaluering 
Efter et par uger vurderes spireprocenten på klassen ved at tælle de frø, der er
spiret. Se elevernes frøsamlinger og deres film og vurder, om eleverne har opnået
læringsmålene.

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-jord-under-neglene/
https://www.spreaker.com/e/tRaaurmrdACU--42479874


Episode 4: Græs til foder

Dyr skal havde foder, men ikke bare foder – dyr skal have

kvalitetsfoder! I denne episode stiller værterne skarpt på,

hvordan man etablerer den bedst mulige græsmark til

sletgræs, ensilering og afgræsning. Der er flere måder at

gøre det på, og det er slutresultatet, eleverne skal

fokusere på, når der skal laves en ensartet kvalitetsfoder

til dyreholdet. Hør, hvordan I gør. Varighed 19:44. 

I podcasten medvirker Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum
Landbrugsskole og Kristian Bonde, som er økologisk landmand.

ved eleven, hvad den gode græsmark er

kan eleven kende forskel på græs i forskellige stadier 

kender eleverne forskel på græs til afgræsning og slet

Læringsmål

Når eleven har lyttet til episoden og arbejdet med den relaterede aktivitet,  

Bekendtgørelsesmål 
Se skema sidst i lærervejledningen. 

Samspil med grundbogen
Der tages udgangspunkt i grundbogen Planteproduktion, afsnittet Dyrkning af
fodergræs, side 167-173. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås:
Renbestand, udlæg, slet, græsskridning og skovlægning af græs.



Afvikling 

1. Send følgende link til eleverne med podcasten.

2. Eleven lytter til podcasten, 20 min (forberedelse/lektie).

3. Spil evt. denne lydbid i klassen som optakt til aktiviteten.

4. I mindre grupper går eleverne ud og tager billeder af græs til brug for en fælles

kategorisering. Eleverne skal finde billeder af græs, som er i forskellige stadier og

græs til afgræsning og/eller slet, 45 min.

5. Eleverne kategoriserer billederne i en fælles Padlet, 30 min. 

6. Fælles evaluering af billedernes placering, 20 min.

Forberedelse 
Opret en fælles Padlet til klassen. Her er der ikke så mange illustrationer i
grundbogen, så dem skal I selv indhente.

Evaluering 

Vurder undervejs i dialogen under punkt 6, om eleverne har nået læringsmålene.

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-jord-under-neglene/
https://www.spreaker.com/e/tRaaurmrdACU--42479875


Vil du vide mere om podcast i undervisningen?
Ønsker du at vide mere om podcastmediets muligheder og begrænsninger, så har CIU fået Peter

Holmboe, lektor ved UC Syd, til at lave en vidensopsamling omkring podcast i undervisningen:

Hvad virker, og hvad virker ikke? I tre videoer fortæller Peter om historien bag podcasting,

hvordan du kan bruge podcast i undervisningen, og hvad du ifølge forskningen bør være

opmærksom på. Se mere her. 

Om podcasten 
Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast". I projektet udvikles

der podcast til alle fire hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra

erhvervsskoler og flere forlag, herunder SEGES Forlag. Projektet er støttet af Region

Syddanmark. 

Episoderne relaterer sig til følgende mål i Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen (nr.
471 af 21/4 2020):  

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-i-undervisningen-muligheder-og-begraensninger/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/06/26/den-didaktiske-podcast-fra-learning-factory-ide-til-regionalt-udviklingsprojekt/

