
Med støtte fra



Fag/fagområde 

Husdyr/kvæg

Målgruppe 

GF2 Landmand

Om forløbet

Formålet med podcasten er at vække elevernes nysgerrighed omkring foder,

mælkekvalitet og kvægproduktion. Der er fire episoder i podcasten, der alle lægger op til

efterfølgende læringsaktiviteter. Episoderne kommer omkring vigtige fagbegreber, kobler

teorien med det praktiske arbejde og spiller sammen med grundbogen i det aktuelle fag. 

Podcasten er en naturlig fortsættelse af en lignende podcast: Jord under neglene, og

tilsammen anskueliggør de to podcasts en naturlig sammenhæng mellem såning,

foderkvalitet og kvægproduktion.  

Varighed

Alle episoder varer ca. 15 minutter. De foreslåede aktiviteter varer mellem 30 og 45

minutter. 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) Ensilage og fodring 

2) Reproduktion 

3) Kalvens første levedøgn 

4) Mælkekvalitet og malkerutiner  

 

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 Malkekvæg af Jens Christian Holgaard, Per Justesen, Per Lykke Rasmussen,

Peter Raundal og Lars Pedersen, SEGES Forlag 2019. 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/laerervejledning-til-podcasten-jord-under-neglene/


Episode 1: Ensilage og fodring 

 
 

hvordan en ensilage er opbygget 

hvordan man kan holde den gode kvalitet i stakken 

hvordan man laver en foderbolle 

hvordan man tjekker, om foderet er blandet godt nok 

hvad de seks T’er er, og hvad man bruger dem til 

Læringsmål

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

eleven

Episoden handler om ensilage som foder, hvordan det

produceres, og hvordan landmanden opbevarer det for

at sikre sig, at der er friskt foder året rundt. Episoden

handler også om at blande foder, så koen får den rette

sammensætning, og hvordan landmanden tjekker, at

kvaliteten er i orden ved at lave en foderbolle. 

I podcasten medvirker Kristoffer Risgaard Eriksen og Henrik Jensen, som

underviser på Dalum Landbrugsskole, samt landbrugselev Julie Bæk, der er i

praktik hos et konventionelt landbrug, og landmand Christian Bonde, der driver

en økologisk besætning. 

Samspil med grundbogen

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvæg, side 92-93. Det er især

følgende fagbegreber, som gennemgås: Foderstruktur/foderbolle, de seks T’er og

markstak/silo.  



Spil denne lydbid i klassen som oplæg til aktiviteten, 2 minutter 

Snak kort med eleverne om, hvad de har hørt i podcasten (lektien), 5 minutter 

Sæt eleverne i grupper af fire og giv hver gruppe en bakke med foder, 20

minutter. Eleverne skal: 

Afvikling 

1.

2.

3.

a. undersøge foderet og notere, hvad foderet består af (majs, raps, soya m.m.)

b. diskutere og notere, hvad de forskellige fodertyper bidrager til i en

fodersammensætning (brug evt. grundbogen) 

c. vurdere foderets kvalitet ved at lave en foderbolle 

  4. Hver gruppe fremlægger, hvad de har fundet ud af, 20 minutter 

 

Forberedelse

Forbered bakker med foder (majs, raps, soya m.m.). Du kan evt. bede de elever,

som bor på et landbrug, om at tage noget med. Eleverne arbejder i grupper, og

hver gruppe skal have en bakke med foder. 

Send følgende link til eleverne med podcasten. Eleverne lytter til episoden som

lektie/forberedelse, 15 minutter. 

Evaluering 

Vurder under fremlæggelsen, om eleverne har nået læringsmålene. 

https://www.spreaker.com/e/NH9z3yUpDjMr--45385116
https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-staldtips/


Episode 2: Reproduktion 

 
 

Episoden handler om koens brunst, og hvordan

landmanden holder øje med brunstens faser:

forbrunst, stående brunst og efterbrunst. Du kan

bruge teknologi, når du skal holde øje med brunsten,

men du skal også kunne se de særlige tegn med dine

egne øjne. I podcasten hører du også om koens

cyklus, og hvornår det er tid til at inseminere og

efterfølgende undersøge, om koen er drægtig.

hvad man kigger efter i stalden, når man ser efter brunst 

hvor længe brunsten varer, og hvornår i koens cyklus, man skal inseminere  

hvornår man undersøger, om en ko er drægtig  

Hvordan man undersøger, om en ko er drægtig, dvs. hvad man mærker efter

Læringsmål

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

eleven, 

Samspil med grundbogen

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvæg, side 165 om reproduktion. Det

er især følgende fagbegreber, som gennemgås: Brunst, stående brust, efterbrust og

hearttime. 

I podcasten medvirker Kristoffer Risgaard Eriksen og Henrik Jensen, som

underviser på Dalum Landbrugsskole, samt landbrugselev Julie Bæk, der er i

praktik hos et konventionelt landbrug, og landmand Christian Bonde, der driver

en økologisk besætning. 



Spil denne lydbid i klassen som oplæg til aktiviteten, 2 minutter 

Snak kort med eleverne om, hvad de har hørt i podcasten (lektien), 5 minutter 

Bed eleverne lave en planche med titlen Reproduktion, 30 minutter. Eleverne kan

supplere med viden fra grundbogen under gruppearbejdet. Planchen skal vise: 

Afvikling 

1.

2.

3.

a. koens brunstcyklus 

b. brunsttegn  

c. drægtighed og drægtighedsundersøgelse 

  4. Hver gruppe fremlægger deres planche på klassen, 20 minutter 

Forberedelse 

Eleverne skal lave en planche over koens brunstcyklus og drægtighed. Eleverne

arbejder i grupper, og hver gruppe skal have materialer til at lave en planche (pap,

tuscher, saks o.l.) 

Send følgende link til eleverne med podcasten. Eleverne lytter til episoden som

lektie/forberedelse, 15 minutter. 

Evaluering 
Vurder under fremlæggelsen, om eleverne har nået læringsmålene. 

https://www.spreaker.com/e/NH9z3yUpDjMr--45385117
https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-staldtips/


Episode 3: Kalvens første levedøgn 

 
 

Episoden handler om koens kælvning, dvs. fødsel, og

kalvens første levedøgn. Du hører, hvad du skal kigge

efter, for at finde ud af hvornår koen skal kælve. Du kan

bruge teknologi, men du skal også kunne se de særlige

tegn med dine egne øjne. Når det hele er i gang, skal du

kunne se, om kalven ligger rigtigt, så fødslen forløber

lettest, og inden for de første fire timer skal kalven have

råmælk for at få de vigtige antistoffer. 

hvilke tegn, der fortæller, om koen skal kælve 

hvordan en god kælvning foregår 

hvordan kalven skal ligge i koens bør   

hvad man gør, hvis kalven ikke ligger rigtigt i koens bør 

hvordan man hjælper koen, når den kælver  

hvad man gør, hvis den nyfødte kalv har slim i lungerne  

hvorfor råmælk er livsvigtigt for den nyfødte kalv  

hvornår kalven skal have råmælk 

Læringsmål

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

Samspil med grundbogen

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvæg, side 185-190 om kælvning, side

34-35 om kælvning og den nyfødte kalv samt side 62-65 om kalven efter fødsel. Det er

især følgende fagbegreber, der gennemgås: Udblokning, råmælksbank og antistoffer.

I podcasten medvirker Kristoffer Risgaard Eriksen og Henrik Jensen, som

underviser på Dalum Landbrugsskole, samt landbrugselev Julie Bæk, der er i praktik

hos et konventionelt landbrug, og landmand Christian Bonde, der driver en

økologisk besætning. 



Spil denne lydbid i klassen som oplæg til aktiviteten, 2 minutter 

Bed eleverne snakke sammen to og to om de vigtigste pointer fra hele episoden

(lektien), 5 minutter 

Tal om de vigtigste pointer vedrørende kælvning og kalvens første levedøgn på

klassen. Brug evt. de forberedte spørgsmål til at holde dialogen i gang, 30 minutter 

Afvikling 

1.

2.

3.

Forberedelse 

Det kan være en hjælp for afvikling, hvis du har forberedt nogle dialogspørgsmål.

Du kan tage udgangspunkt i ovenstående læringsmål.  

Send følgende link til eleverne med podcasten. Eleverne lytter til episoden som

lektie/forberedelse, 15 minutter. 

Evaluering 

Vurder under fremlæggelsen, om eleverne har nået læringsmålene. 

https://www.spreaker.com/e/NH9z3yUpDjMr--45385118
https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-staldtips/


Episode 4: Mælkekvalitet og malkerutiner 

 
 

Episoden handler om mælkekvalitet og malkerutiner.

Du hører, hvordan og hvorfor landmanden undersøger

mælkens kvalitet for kimtal og celletal, og hvordan du

kan være med til at sikre den gode mælkekvalitet

gennem den måde, du passer køerne på. Episoden

handler også om malkerutiner med fx fordyp og

efterdyp, og hvordan rutinerne kan være forskellige fra

besætning til besætning. Også her kan teknologien

hjælpe, fx i form af malkerobotter.

ved eleven, hvad god mælkekvalitet er  

har eleven kendskab til kimtal, celletal og frysepunkt   

kan eleven måle kimtal og celletal 

Læringsmål

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

Samspil med grundbogen

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvæg, side 138-143 om malkerutine samt

side 162 om CMT. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås: Kimtal, celletal,

frysepunkt og CMT-test. 

I podcasten medvirker Kristoffer Risgaard Eriksen og Henrik Jensen, som

underviser på Dalum Landbrugsskole, samt landbrugselev Julie Bæk, der er i praktik

hos et konventionelt landbrug, og landmand Christian Bonde, der driver en økologisk

besætning. 



Snak kort med eleverne om, hvad de har hørt i podcasten (lektien). Fokuser på

CMT, 5 minutter 

Spil denne lydbid i klassen som oplæg til aktiviteten, 2 minutter 

Demonstrer for eleverne, hvordan de udfører testen, 5 minutter 

Bed eleverne om at lave en film, 30 minutter, hvor de på max 5 minutter: 

Afvikling 

1.

2.

3.

4.

a. viser, hvordan man udfører testen 

b. fortæller, hvilken mælk de tester 

c. forklarer, hvad testresultatet viser 

   5. Fortæl eleverne, hvor de skal uploade deres film, så du/I kan se den 

   6. Alle elever viser deres film på klassen, 45 minutter 

Forberedelse 

Indkøb af CMT-test: Eleverne skal arbejde i grupper af fire elever, og hver gruppe

skal have et testset. Medbring også mælk til test. Det er rigtig godt, hvis I har mælk i

forskellige kvaliteter, fx drikkemælk, tankmælk og mælk med høj CMT. Du kan evt.

bede de elever, som bor på et landbrug, om at tage noget med. Eleverne skal lave

film, så de skal have en smartphone med (en i hver gruppe er nok), og du skal

beslutte, hvor eleverne skal uploade filmen, så I efterfølgende kan se den. 

Send følgende link til eleverne med podcasten. Eleverne lytter til episoden som

lektie/forberedelse, 15 minutter. 

Evaluering 
Vurder under fremlæggelsen, om eleverne har nået læringsmålene. 

https://www.spreaker.com/e/NH9z3yUpDjMr--45385119
https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-staldtips/


Eleven har kendskab til de forskellige fodermidler, herunder grovfoder, tilskudsfoder,
biprodukter, mineraler og vitaminer – 1.1 
Eleven har kendskab til minimumsnormer for næringsstoffer, og hvad der sker, hvis de ikke
bliver overholdt – 1.1, 1.2 
Eleven har kendskab til forskellige udtagnings- og udfodringsteknikker – 1.4, 4.5 
Eleven har kendskab til vigtigheden af blandenøjagtighed ved foderblandere – 1.1, 1.4 
Eleven kan forklare de seks T´er – 1.1 
Elven har kendskab til forskellige principper for foderblandere – 1.4 

Eleven kan forklare den mest almindelige brunsttegn for forbrunst, brunst og efterbrunst –
1.2, 1.3 
Eleven kan forklare koens brunstcyklus – 1.2, 1.3 
Eleven kan forklare drægtighedslængden for en ko – 1.2, 1.3 
Eleven kan forklare, hvordan og hvornår der drægtighedsundersøges – 1.3 

Eleven kan beskrive et normalt kælvningsforløb, og hvornår der er brug for fødselshjælp –
1.3, 4.2 
Eleven kan forklare, hvordan man laver fødselshjælp ved en kælvning – 1.3, 4.2 
Eleven kan beskrive, hvordan man sikrer rigtig tildeling af råmælk til den nye kalv – 1.1, 1.2,
2.1.1 
Eleven kan forklare råmælkens antistofindhold, og hvordan antistofferne optages – 1.1, 1.2 
Eleven kan beskrive, hvorfor antistofferne er vigtige for kalven – 1.1, 1.2 

Eleven kan udføre en korrekt forberedelse og malkning af koen – 1.10, 4.2, 4.3, 4,5 
Eleven kan forklare betydningen af hygiejne i forhold til mælkekvalitet og yversundhed – 4.5 
Eleven kan forklare forskellen på kimtal og celletal og deres betydning for mælkens kvalitet
– 4.5 
Eleven kan forklare yverets opbygning og processen for mælkenedlægningen – 1.2 

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

Ensilage og fodring 

 
Reproduktion 

 
Kalvens første levedøgn 

 
Mælkekvalitet og malkerutiner 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/471


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 flere hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra

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

Syddanmark. 

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/

