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Forord
Arla Food Designer er et ud af flere initiativer, som Arla har igangsat for at bidrage til sundere og mere bære-
dygtige madvaner hos den næste generation. Undervisningsmaterialet ARLA FOOD DESIGNER tager elever-
ne igennem en innovationsproces med mulighed for at tilegne sig praktisk og teoretisk viden om mad og 
emballage. Mejeriprodukter er omdrejningspunktet i undervisningsmaterialet, og under vejs i materialet ind-
drages enkle principper af bæredygtighed ift. emballage og madspild.

Hos Arla har vi sat os det mål, at vi skal producere mejeriprodukter uden klimaaftryk og være CO2 neutrale i 
2050. Derfor har vi igangsat en lang række initiativer, blandt andet at gøre vores emballage mere klimavenlig. 
I undervisningsmaterialet beder vi eleverne om hjælp til at være innovative omkring det at designe en yog-
hurt: fra en unik smag over en mere klimavenlig emballage og til endelig markedsføring af yoghurten. 

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune i projektet ”Kend din mad”, som er 
20 undervisningsforløb med udgangspunkt i mad og fødevarer som et praksisnært læringsområde og didak-
tisk emne. Projektet tager udgangspunkt i ”den åbne skole”, hvor samarbejdet med virksomheder, organi-
sationer og uddannelsesinstitutioner er i fokus. Målet med under visnings- og læringsforløbene er at skabe 
tværfaglige forløb og virkelighedsnære læringsrum, der medvirker til at styrke børn og unges maddannelse. 

En stor tak til alle der har bidraget til undervisningsmaterialet og en særlig tak til lærere og elever fra Skæring 
Skole, som har bidraget med sparring i forskellige faser af udarbejdelsen af undervisningsmaterialet.

Ved spørgsmål til Arla Food Designer 
kontakt Arla Foods: 

arlafooddesigner@arlafoods.com
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ArlA Food designer
Arla Food Designer er et virkelighedsnært 6-8 lektioners forløb målrettet landets 6. klasser. 

Undervisningsforløbet er bygget op omkring de samme innovationsprocesser, som dem der foregår på Arla 
Innovation Centre, når medarbejderne udvikler nye mejeriprodukter.

Forløbet giver dermed eleverne et indblik i og praksiserfaringer med en virkelig arbejdsplads, idet elever ne 
producerer deres egen yoghurt, laver smagstests, designer emballage og udvikler en reklame, inden yog-
hurten lanceres på markedet.

ArlA  Food  designer

udvikle

opdAge

lAncere

FORUD FOR FORLØBET SKAL DU SOM LÆRER:

 Opdele klasse i to-mands grupper

 Udprinte klassematerialer: 
 Download samlet pdf (Elevark i A4)
 Download samlet pdf (Elevark i A3)
 Download samlet pdf (Plakater i A3)

 Foretage materiale-indkøb. 
 Download materialeliste (pdf )

 Evt. indsamle store yoghurtbægre til elever- 
 nes design af emballage i opgave 4

HJÆLP ARLA MED AT DESIGNE EN YOGHURT, SOM UNGE KAN LIDE

Arla vil gerne producere en yoghurt, der kan være med til at mindske madspild. 
De unge skal kunne lide smagen, og mængden skal være afstemt. Ved at sætte smag og mængde i fokus 
mindsker vi risikoen for, at yoghurten havner i skraldespanden uden at blive spist op.
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LæringsmåL
Arla Food Designer tager sit afsæt i arbejdet med elevernes innovative kompetencer i et tæt samspil med 
fagenes metoder og faglige indhold i madkundskab, dansk, håndværk og design samt natur/teknologi.

MADKUNDSKAB
• Eleverne kan vurdere miljømæssige konsekvenser af madhåndtering.
• Eleverne har viden om fagord, om maddeklarationer og mærkningsordningers formål og struktur.
• Eleverne kan vurdere madforbrug i relation til kvalitet, hverdagsliv, æstetik og markedsføring.
• Eleverne kan tilsmage og krydre maden.

DANSK
• Eleverne kan tilrette lægge processer til fremstilling af reklamer.
• Eleverne kan argumentere og forholde sig til andres perspektiv.
• Eleverne kan udarbejde multimodale tekster.
• Eleverne kan fremlægge produkter for andre.

HÅNDVÆRK OG DESIGN
• Eleverne kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.
• Eleverne kan udvikle idéer fra hverdagslivet.
• Eleverne kan afprøve idéer i forhold til produkters form og funktion.
• Eleverne har viden om idéafprøvning i designprocesser.
• Eleverne kan evaluere egen designproces og produkt.

NATUR/TEKNOLOGI
• Eleverne har viden om enkle principper for bæredygtighed.
• Eleverne kan identificere ressourcebesparende teknologier.

ELEVERNE LÆRER AT:

• arbejde innovativt og entreprenant
• forholde sig til bæredygtighed 
• tænke kreativt og få nye idéer
• indgå i samarbejdsrelationer og diskutere forståelser
• fremstille yoghurt og emballage
• teste produkter og modtage feedback fra brugerne
• designe en reklame til en bestemt målgruppe
• formidle ved at holde en salgstale og modtage feedback
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SIDE OPGAVE MATERIALER VARIGHED

s. 8 Opgave 1: 
HOT or NOT

• Elevernes egen skolemad  

• Plakat: Klassens hot/not-liste

• Film: youtu.be/Y9c58XJIdgs

45 min.

s. 10 Opgave 2: 
Yoghurt produktion

• Plakat: Klassens hot/not-liste

• Elevark: Varedeklaration

• Elevark: Produktnavn 

• Div. materialer (teskeer, små glas, yoghurt natural 
og udvalgte smagsgivere)

45 min

s. 12 Opgave 3: 
Smags-test

• Gruppernes yoghurter

• Små glas og teskeer

• Elevark: Smags-test

30 min.

s. 13 Opgave 4: 
Design emballage

• Plakater: Enig - Uenig

• Plakat: Klassens 3 retningslinjer for en klima-
venlig emballage

• Elevark: Skabelon til yoghurtbæger

• Elevark: Stickers

• Elevark: Varedeklaration og produktnavn, som 
eleverne udfyldte i opg. 2

• Div. materialer (papir, tusser, farver, lim, sakse)

• Evt. indsamlede yoghurt-bægre

60 min.

s. 15 Opgave 5: 
Lav en reklame

• Plakat: Reklame

• Smartphones eller tablets

• Appen “Arla Food Designer”

45 min.

s. 17 Opgave 6: 
Lancering

• Gruppernes reklamer 30 min.

s. 18 Opgave 7: 
Our future actions - 
sådan bekæmper vi 
madspild

• Plakat: Our future actions 

• Plakat: Klassen hot/not-liste, som eleverne 
 udfyldte i opg. 1

• Klassens madpakkeskrald - evt fra klassens 
skraldespand

• Affaldssække og engangshandsker

30 min.

oversigt og indhold
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I første fase OPDAGE bliver eleverne introduceret til forløbet, 

hvor de får den særlige rolle at hjælpe Arla med at udvikle en 

yoghurt, som smager så godt, at den ikke bliver smidt ud. 

Klassen udarbejder en hot/not-liste, som de skal bruge, 

når de selv skal i gang med at udvikle en yoghurt.

opdAge



opgAve 1

hot or not

FORMÅLET MED OPGAVEN

Arla stiller klassen den virkelighedsnære opgave, at klassen i 
fællesskab skal bekæmpe madspild ved at designe en yoghurt, 
som de godt kan lide, og som har en klimavenlig emballage.
Klassen undersøger, hvad de godt kan lide af deres skolemad, og 
hvad de foretrækker af emballage og hvorfor - hvad er HOT og NOT?

OPGAVEN

1.  Klassen præsenteres for forløbet ved at se en film, hvor Arla beder klassen om hjælp til at bekæmpe 
madspild ved at udvikle en yoghurt, som de og andre på deres alder godt kan lide.

2. Klassen undersøger Arla som virksomhed (www.arla.dk/om-arla/landmandsejet), og hvordan Arla 
arbejder skridt for skridt mod en bæredygtig fremtid (www.arla.dk/om-arla/omtanke). 

3. Eleverne diskuterer i grupper, hvad de godt kan lide, og hvad de ikke så godt kan lide i skolemaden. 
Den mad, eleverne ikke kan lide, havner oftest i skraldespanden som madspild. Eleverne skal forholde 
sig både til maden og emballagen. 

4. Klassen samler op ved at udarbejde en hot/not-liste, som eleverne skal bruge, når de skal forsøge at 
bekæmpe  madspild ved at udvikle en yoghurt, de godt kan lide.  

Film: 
youtu.be/Y9c58XJIdgs

KLASSEMATERIALER

Elevernes egen skolemadPlakat: 
Klassens hot/not-liste

Skolemad er en fælles betegnelse 
for den mad, eleverne spiser i sko-
len. Det kan både være madpakker, 

mad købt i skolens madbod, e.a.

TID
45 minutter

(gerne under og/eller 
i forlængelse af en 

spisepause)
KLASSENS HOT/NOT - LISTE

Hvis I skal på virksomhedsbesøg hos Arla Innovation Centre, skal I medbringe denne plakat.

KLASSE:              SKOLE:

Lav klassens hot/not-liste.
I skal undersøge, hvad I kan lide (hot) og ikke lide (not) ved jeres skolemad og emballage. Den viden kan I bruge, når I skal udvikle en yoghurt. 

Ofte vil den mad, 
I ikke kan lide, havne i 

skraldespanden og blive til 
madspild. I kan derfor be-

kæmpe klassens madspild 
ved at have mad med, I 

godt kan lide.

SKOLEMAD

EMbALLAgE

F.eks. jordbær, gulerod, 
makrelmadder, kopnudler, 
lasagne fra aftenen før, vand, 
riskiks, salat, yoghurt, banan, 
sandwich, leverpostej, agurk 
ovenpå rugbrød, grønsags-
hapsere, dip ogbrød

F.eks. plasticposer, madkasse, 
staniol, mellemlagspapir, 
elastikker, madpakkepapir, 
stofpose, køletaske, køleskab

OpDAgE uDviKLE LANcErEDESigNEr

FOOD

I SAMARBEJDE MED
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I anden fase UDVIKLE udvikler eleverne en yoghurt, som de godt 

kan lide. Yoghurten bliver testet i et smagspanel, og eleverne 

får feedback på, om andre unge kan lide deres yoghurt.

Eleverne designer emballage til deres yoghurter, hvor de 

skal indtænke, hvordan emballagen kan blive mere klimavenlig 

og appellere til unge på deres egen alder.

udvikle



opgAve 2 

Yoghurt produktion

FORMÅLET MED OPGAVEN

Grupperne skal ud fra klassens hot/not-liste udvikle en yoghurt,  et produktnavn 

og en varedeklaration til deres produkt. 

OPGAVEN

1.  Inddel klassen i grupper af 2-3 elever

2. Grupperne udvikler en yoghurt ved at tilføre forskellige smags- og konsistensgivere til yoghurt naturel. 
Grupperne smager til, indtil den rette smag og konsistens er fundet.

 Læreren taler undervejs med grupperne og henviser til klassens hot/not-liste, f.eks.:

  Hvis klassen mener, at det er HOT med frisk frugt, kan gruppen overveje, om det
  skal i yoghurten.

  Hvis klassen mener, at det er HOT med pizza, kan gruppen overveje, om det er pga. 
  sprødheden fra pizzaen? Og hvordan de kan få noget sprødt i deres yoghurt?

2.  Grupperne vælger et fedt navn til deres yoghurt - navnet må gerne af-
spejle, hvad der er i yoghurten. Navnet skrives på produktnavn-etiketten og 
gemmes til arbejdet med emballagen i opgave 4.

3.  Grupperne laver en varedeklaration, der viser hvilke ingredienser, der er i 
deres yoghurt. Den ingrediens, der er mest af i forhold til vægt, skal stå først. 
Dernæst står den ingrediens, der er næstmest af, etc. 

 Varedeklarationen gemmes til opgave 4.

4.  Grupperne placerer deres yoghurter på 
 et fælles bord – og lægger varedeklaration 
 og produktnavn ved siden af. 

KLASSEMATERIALER

Plakat: 
Klassens hot/not-liste

KLASSENS HOT/NOT - LISTE

Hvis I skal på virksomhedsbesøg hos Arla Innovation Centre, skal I medbringe denne plakat.

KLASSE:              SKOLE:

Lav klassens hot/not-liste.
I skal undersøge, hvad I kan lide (hot) og ikke lide (not) ved jeres skolemad og emballage. Den viden kan I bruge, når I skal udvikle en yoghurt. 

Ofte vil den mad, 
I ikke kan lide, havne i 

skraldespanden og blive til 
madspild. I kan derfor be-

kæmpe klassens madspild 
ved at have mad med, I 

godt kan lide.

SKOLEMAD

EMbALLAgE

F.eks. jordbær, gulerod, 
makrelmadder, kopnudler, 
lasagne fra aftenen før, vand, 
riskiks, salat, yoghurt, banan, 
sandwich, leverpostej, agurk 
ovenpå rugbrød, grønsags-
hapsere, dip ogbrød

F.eks. plasticposer, madkasse, 
staniol, mellemlagspapir, 
elastikker, madpakkepapir, 
stofpose, køletaske, køleskab

OpDAgE uDviKLE LANcErEDESigNEr

FOOD

I SAMARBEJDE MED

Elevark: 
Produktnavn

deSigner

Food

I SAMARBEJDE MED

produktnavn
Klip ud og brug på emballagen

opdage udvikle lancere

Tænk over 
hvordan du skriver 

navnet og hvilke farver 
du bruger. Det har 

stor betydning for, 
hvor indbydende 

produktet 
ser ud.

TID
45 minutter

Elevark: 
Varedeklaration

deSigner

Food

I SAMARBEJDE MED

varedeklaration
Klip ud og brug på emballagen

opdage udvikle lancere

Den ingrediens, 
der er mest af i forhold 

til vægt, skal altid stå først. 
Dernæst står den 
ingrediens, der 
er næstmest 

af etc. 

Teskeer, små glas, yoghurt natural 
og udvalgte smagsgivere

Inddrag gerne 
en madkundskabslærer, 

som kan tale med klassen 
om, hvordan man læser en 

varedeklaration på 
“virkelige” varer. 
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Udvælg mindst 2 ingredienser fra hver af de neden-
stående kategorier. Hvis klassen selv har gode ideer til, 
hvad der skal købes ind til yoghurt-udviklingen, kan du 
sagtens tage udgangspunkt i det. 

Nedenstående skema er kun til inspiration.

SØDT SURT UMAMI BITTERT SALT STÆRKT KONSISTENS
Frugtpuréer eller 
marmelader 
f.eks. brombær, 
æble, jordbær 
eller blåbær.

Tørret frugt

Gulerod (revet)

Rødbede (revet)

Kardemomme

Sukker

Kokosflager

Gulerodssaft

Hyldeblomstsaft

Saltet karamel

Sirup

Agave sirup

Vaniljesukker

Kanel

Tørret æbletern

Citronsaft

Limesaft

Appelsinsaft

Ribs

Stikkelsbær

Granatæblesirup

Frysetørret 
hindbær

Frysetørret 
jordbær

Solsikkekerner

Ristet sesamfrø

Nødder

Anis-pulver

Ristede 
græskarkerner

Mandelflager

Lakridspulver

Friske krydderurter: 
Timian, rosmarin, 
etragon, citronver-
bena, fennikeltop

Nødder - valnødder

Appelsin (skal)

Grapesaft

Mørk chokolade

Kaffe

Kakaopulver

Tørret mynte

Lime- og citronskal

Peanuts eller 
andre saltede 
nødder eller 
kerner

Salt

Ingefær

Chili

Frisk æble, fersken 
eller andre frugter

Korn – kogt perle-
spelt eller grødris

Honningsristet 
granola

Kogt chiafrø

Havregryn

Rugflager

Eleverne 
kan evt. medbringe forskel-

lige smags- og konsistensgivere 
hjemmefra til en fælles pulje af 

ingredienser til yoghurterne. Det 
er blot vigtigt at fordele grund-
smagene mellem eleverne, så 

I har forskellige smage 
at arbejde med.
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opgAve 3

smags-test

FORMÅLET MED OPGAVEN

Grupperne laver en brugerundersøgelse, hvor de smager på hinandens yoghurter med henblik på at teste, 
om de kan lide den - ud fra nogle af de samme spørgsmål, som Arlas smagstestere besvarer. Grupperne får 
feedback, som de kan bruge som gode salgsargumenter i opgave 4 og 5. 

OPGAVEN

1.  Læreren fortæller klassen, at grupperne skal hjælpe hinanden med at forbedre yoghurterne ved at 
lave smagstest og give hinanden feedback -  ligesom de gør på Arla Innovation Centre, når Arla laver 
bruger undersøgelser.

2. Klassen gennemgår de 3 test-kategorier på elevarket: Smags-test.

3.  Grupperne går sammen to og to. De læser varedeklarationen og smagstester herefter hinandens yog-
hurter. Grupperne giver hinanden feedback på elev arket: Smags-test.

4. Hver gruppe læser deres feedback og overvejer et godt salgsargument for, hvorfor netop deres yog-
hurt er den bedste til andre på deres alder.

KLASSEMATERIALER

Gruppernes yoghurter

TID
30 minutter

designer

Food

I SAMARBEJDE MED

smags-test 

opdage udvikle lancere

produktnavn:

udseende 

?

APPETITLIG FARVE

TYKTFLYDENDE

TYNDT

KLUMPET

UDRØRT

ANDET:

Hvor godt kan I lIde YogHurtens udseende?  Sæt kryds

Lav et 
salgsargument: 
Hvorfor er vores 

yoghurt god?

Sæt ring om de ord, der beskriver yoghurtens udseende. (Vælg gerne flere ord):

smag

?

SURT

SØDT

UMAMI

SALT

BITTERT

ANDET:

Hvor godt kan I lIde YogHurtens smag?  Sæt kryds

konsIstens

?

SPRØDT

CREMET

GRYNET

KLISTRET

BOBLENDE

ANDET:

Hvor godt kan I lIde YogHurtens konsIstens?  Sæt kryds

KNASENDE

LÆKKER

Sæt ring om de ord, der beskriver yoghurtens konsistens. (Vælg gerne flere ord):

Sæt ring om de ord, der beskriver yoghurtens smag. (Vælg gerne flere ord):

Elevark: Smags-test Små glas Teskeer
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opgAve 4

Design embaLLage

FORMÅLET MED OPGAVEN

Eleverne designer emballage til deres yoghurter, hvor de skal indtænke, hvordan emballagen kan blive 
mere klimavenlig og appellere til unge på deres egen alder.

KLASSEMATERIALER

Plakater: Enig - Uenig

Plakat: Klassens 3 retningslinjer 
for en klimavenlig emballage

Elevark: Stickers

Elevark: Produktnavn og 
varedeklaration, som eleverne ud-
fyldte i opg. 2: Yoghurt produktion

Div. materialer 
(papir, tusser, farver, lim, sakse)

Evt. indsamlede yoghurtbægre 

Klassens 3 retningslinjer for klimavenlig emballage

1:

2:

3:

designer

food
opdage udvikle lancere

klassens 3 retningslinjer 
for en klimavenlig emballage

I SAMARBEJDE MED

ArlAs mælkekAsser
De ikoniske grønne mælkekasser bliver nu udfaset. Fremover producerer 
Arla nemlig mælkekasserne i 100% genbrugsplast, og dermed skifter farven 
fra grøn til sort. 

Genbrug er godt for miljøet. Derfor opbevarer og transporterer Arla mælke
kartoner i slidstærke kasser, der kan genbruges i helt op til 20 år. Det er dog 
langt fra alle mælkekasser, som kommer retur til Arla. Hvert år forsvinder 
300.000 mælkekasser, som Arla derfor er nødt til at producere nye af. Det 
koster tonsvis af CO

2
udledning. Det sætter Arla nu fokus på gennem en 

landsdækkende indsamling, hvor de kalder mælkekasserne hjem.

Arla vil frem mod 2025 reducere 
CO

2
udledningen fra deres emballage ved at 

bruge mindre plastik og flere genbrugsmaterialer.

100%
genanvendelig

EMBALLAGE
i 2025

50%
genbrugsmaterialer i

EMBALLAGE
i 2025

arla bruger fire typer 
emballage med hver deres 
fordele og ulemper:

Plastik
Plastik er forholdsvis CO

2
 krævende men billigt 

at producere, let at transportere, holdbart og 
genanvendeligt. Men da to forskellige plasttyper 
sjældent kan blandes, er det svært at sortere og 
genanvende plast.

Papir/pap
Papir/pap kræver ikke meget CO

2
 at producere 

og er nemt at nedbryde (typisk på forbrændings
anstalt). Til gengæld er det ikke vandtæt, og det 
gør det umuligt at emballere mejeri produkter di
rekte i papir/pap. Det kræver en plastikmembran 
for at anvende papir og pap til emballager. 

Aluminium
Aluminium koster meget CO

2
 og er dyrt at produ

cere, men holdbart og meget genanvendeligt.

Glas
Glas koster meget CO

2
 at producere, er tungt at 

transportere men er meget genanvendeligt.

Låg af bioplast lavet af sukkerroer

Låg kan affaldssorteres 
som “hård plast”

Ubleget pap beklædt 
med et tyndt lag plast

Arla samarbejder med kommuner og Affalds
foreningen om, at det kan blive muligt at ind 

samle og genanvende mælkekartoner
i fremtiden. 

Arla har indført et CO
2
logo på

deres produkter for at gøre det
lettere for forbrugeren at
finde emballager, der er

mere klimavenlige.

TID
60 minutter

designer

Food

I SAMARBEJDE MED

stickers
Klip ud og brug på emballagen

opdage udvikle lancere

9 7 0 3 2 2 1 8 0 6 8 3 9 0 0

9 7 0 3 2 2 1 8 0 6 8 3 9 0 0

9 7 0 3 2 2 1 8 0 6 8 3 9 0 0

Når man sætter 
CO

2
-logoet på emballagen 

skal man også huske at bruge
 mærket “Hvorfor er denne 

emballage bæredygtig” til at 
beskrive, hvordan emballagen 

er CO
2
-reduceret.

Elevark: Skabelon til 
yoghurtbæger

designer

Food
opdage udvikle lancere

I SAMARBEJDE MED

Klip her hvis du bruger et 400 g bæger

Klip her hvis du bruger et 450 g bæger

skabelon til yoghurtbæger

Husk
at indstille din printer 

til at printe i A3 og 
i 100%. Ellers passer 

skabelonen ikke!
Printes, klippes og limes rundt om et af disse bægre.
Skabelonen kan også blot limes sammen uden brug af bæger!

deSigner

Food
opdage udvikle lancere

I SAMARBEJDE MED

enig

deSigner

Food
opdage udvikle lancere

I SAMARBEJDE MED

uenig
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OPGAVEN

1. Læreren hænger plakaterne Enig - Uenig op i hver sin ende af 
klasselokalet samt plakaten Klassens 3 retningslinjer for en 
klimavenlig emballage

2. Læreren læser et af gangen påstandene op for eleverne. 
 Eleverne forholder sig til dem ved fysisk at placere sig ved 

enten ENIG eller UENIG.

 Påstande: 

  Danske unge er meget klimabevidste, og de er gode til at 
træffe gode klimavalg, når de f.eks. handler ind.

  Fødevareemballage må ikke være lavet af plastik, da det belaster jordens ressourcer.

  Mærkninger og logoer på emballage hjælper forbrugerne med at vælge mere klimavenligt.

  Danske unge smider meget mad ud, fordi der ofte er for meget mad i de store emballager.

3. For at høre elevernes argumenter spørger læreren ind til, hvorfor de har placeret sig ved enten “enig” 
eller “uenig”. 

4. Klassen udleder i fællesskab 3 retningslinier for klimavenlig emballage, som de mener er vigtigst for 
dem, når de skal designe deres egen emballage. Retningslinierne noteres på plakaten: Klassens 3 
retningslinjer for en klimavenlig emballage.

5.  Hver gruppe designer deres egen emballage/bæger til deres yoghurt ud fra klassens 3 retningslinier.
 Eleverne får udleveret elevarkene skabelon til yoghurtbæger, stickers, varedeklaration og produktnavn 

samt div. materialer.
 Vær opmærksom på, at der kan klippes to forskellige skabelon-størrelser ud afhængigt af, hvilket yog-

hurtbæger man har indsamlet.
 Hvis I har indsamlet tomme yoghurtbægre, kan I lime skabelonerne på dem.

Arla arbejder 
med at udvikle emballager, 

der mindsker ressourcespild. 
Emballagen skal forlænge yog-

hurtens holdbarhed, den skal være 
let at transportere, og den skal 

bestå af så klimavenlige 
materialer som muligt. 

Vær særligt 
opmærksom på, at svarene 

ikke er sort/hvide, fx er det en 
god idé at begrænse mængden af
plastik i vores husholdning, men 
samtidig er plastik også et godt 

produkt til at holde vores 
fødevarer friske i 

længere tid.

Klassen kan evt. 
læse mere om, hvordan 

Arla arbejder med 
bæredygtighed på:

www.arla.dk/
om-arla/omtanke
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I tredje fase LANCERE sender eleverne deres yoghurt på 

markedet ved at lave en reklame for deres produkt. Eleverne 

præsenterer deres reklame for klassen – de fortæller om 

produktet, og hvordan deres emballage er klimavenlig. 

Til sidst evaluerer klassen forløbet ved at se på deres 

madpakkeskrald og udvikle gode råd til dem selv om, hvad 

de kan gøre for at mindske deres eget madspild i fremtiden. 

lAncere



opgAve 5

Lav en rekLame

FORMÅLET MED OPGAVEN

Når Arla lancerer nye produkter, er markedsføring – altså udbredelsen, afsætningen og reklamen for produk-
tet – vigtig. Derfor laver grupperne en reklame for deres yoghurt, hvor de forholder sig til deres målgruppe og 
deres budskab. Reklamen præsenterer yoghurten visuelt, så unge på deres egen alder får lyst til at købe den. 

OPGAVEN

1.  Klassen taler sammen om, hvad der kendetegner reklamen som genre. Brug plakaten “Reklame” i 
samtalen – plakaten viser konkrete eksempler. Klassen taler om, hvad der typisk fanger målgruppens 
øje, og hvad grupperne med fordel kan tænke på, når de laver deres reklame. 

2. Grupperne laver en reklame for deres yoghurt i app’en Arla Food Designer, som kan hentes i App Store 
eller Google Play. Eleverne kan både bruge smartphones og tablets. 

 App’en guider eleverne gennem følgende steps:

 • gruppens navn

 • billede af yoghurtbægeret

 • produktnavn

 • overskrift

 • grafisk top og bund

 • badge til blikfang

 • reklamemedie

 • lancering

KLASSEMATERIALER

Plakat: Reklame

TID
45 minutter

Reklame

faRveR

Farver er gode til at formidle et budskab, 
fordi de skaber en stemning. 

RubRik - oveRskRift

Rubrikken er reklamens overskrift. 
Her leges der ofte med sproget for at tiltale målgruppen.

PRoduktnavn

Det er vigtigt at tydeliggøre produkt-
navnet, så forbrugeren kan finde produk-
tet på hylderne i butikkerne. Navnet skal 

appellere til målgruppen og kan med 
fordel referere til yoghurtens indhold.

afsendeR

Logo´et viser, hvem der 
er afsender på reklamen. 

gRafiske elementeR

Grafiske elementer giver et godt blikfang. 
Forskellige grafikker er med til at formidle 

reklamens budskab og skabe den 
stemning, reklamen ønsker at vise. 

valg af medie

Når du vælger hvilket medie reklamen skal udgives 
på er det en god ide at tænke på din målgruppe.

Smagen af 
sommer

deR eR nyt
undeR solen

designeR

food

tone of voice

Sproget i reklamen skal tale til målgruppen. 
Måske er tonen sjov/smuk/fræk/faktuel...

I SAMARBEJDE MED

oPdage udvikle lanceRe

Når grupperne 
tager et billede af deres 

yoghurt, bliver det bedst på 
en lys ensfarvet baggrund. 
Læg evt. bægeret fladt ned 

på et bord, gulv eller 
lignende. 

Smartphones eller tablets
 Arla Food Designer app’en 

(hentes på App Store eller Google Play)

Reklamerne 
gemmes automatisk i 

enhedens fotobibliotek, 
når man lancerer sin rekla -

me i appen. Reklamen 
anvendes i næste 

opgave.
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opgAve 6

lAncering

FORMÅLET MED OPGAVEN

Når Arla har færdigudviklet et nyt produkt, bliver det lanceret ude hos forbrugerne. 
Grupperne skal også lancere deres yoghurter ved at lave en salgstale for hinanden.

OPGAVEN

1.  Grupperne forbereder en kort præsentation, som indeholder: 

 • Yoghurtens navn; hvorfor hedder den, som den gør?

 • Yoghurtens indhold - og hvordan den smager

 • Hvad viste smagstesten?

 • Hvordan er denne yoghurt med til at bekæmpe madspild?

 • Hvordan er yoghurtens emballage klimavenlig?

2.  Grupperne fordeler sig rundt i lokalet. Ved signal fra læreren “møder” hver gruppe en anden gruppe, 
 som de skal præsentere yoghurten for. Det gør de ved at lave en kort salgstale på max 1 min. 
 Gentag et par gange, så grupperne får lov til at tale flere gange, da det skærper præsentationen.

3. Grupperne viser deres reklamer – og klassen samler op på, hvordan de taler til netop deres målgruppe.  

KLASSEMATERIALER

Gruppernes reklamer

TID
45 minutter

Lad evt. 
grupperne præsentere 

deres produkt for andre, 
f.eks. andre klasser eller 

forældrene. 
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opgAve 7

our Future Actions 
- såDan bekæmper vi maDspiLD

FORMÅLET MED OPGAVEN

Klassen har fået et indblik i, hvordan emballage kan være klimavenlig, og hvad man som elev selv kan gøre 
for at mindske madspild. Klassen evaluerer forløbet ved at se på deres madpakkeskrald og sammen udvikle 
“Our future actions” - som er råd til dem selv om, hvordan de i fremtiden mindsker deres madpakkespild. 

OPGAVEN

1.  Klassen undersøger deres madpakkeskrald ved at hælde klassens skraldespand ud på et par affalds-
sække på gulvet.

 Eleverne sorterer madpakkeskraldet i følgende bunker:
 •  Madrester (mad, der kunne være spist, f.eks. brød, frugt, grøntsager, middagsrester)
 •  Madaffald (de dele af fødevarerne, der ikke er egnet til at spise, f.eks. æggeskaller, osteskorper, 

æbleskrog)
 •  Emballage (f.eks. staniol, plastikposer, yoghurtbægre, juicekartoner)

2.  Med udgangspunkt i klassens undersøgelse af madpakkeskrald, den viden de har fået i forløbet samt  
deres hot/not-liste, taler de sammen om:

 •  Hvad har de smidt ud og hvorfor?
 •  Hvad kunne være spist?
 •  Er der madvarer, som de havde på deres hot/not-liste?
 •  Hvad kunne have været genanvendt? 

Hvordan?
 •  Hvordan kan de mindske deres mad-

pakkespild fremadrettet?

3.  Klassen formulerer 3 råd til sig selv om, 
hvordan de i fremtiden vil undgå mad-
pakkespild i klassen. Det skrives på 

 pla katen “Our future actions”, som 
 hænges op i klassen.

KLASSEMATERIALER

Plakat: Our future actions 

TID
30 minutter

Plakat: Klassen hot/not-liste 
som klassen ud fyldte i opg. 1

KLASSENS HOT/NOT - LISTE

Hvis I skal på virksomhedsbesøg hos Arla Innovation Centre, skal I medbringe denne plakat.

KLASSE:              SKOLE:

Lav klassens hot/not-liste.
I skal undersøge, hvad I kan lide (hot) og ikke lide (not) ved jeres skolemad og emballage. Den viden kan I bruge, når I skal udvikle en yoghurt. 

Ofte vil den mad, 
I ikke kan lide, havne i 

skraldespanden og blive til 
madspild. I kan derfor be-

kæmpe klassens madspild 
ved at have mad med, I 

godt kan lide.

SKOLEMAD

EMbALLAgE

F.eks. jordbær, gulerod, 
makrelmadder, kopnudler, 
lasagne fra aftenen før, vand, 
riskiks, salat, yoghurt, banan, 
sandwich, leverpostej, agurk 
ovenpå rugbrød, grønsags-
hapsere, dip ogbrød

F.eks. plasticposer, madkasse, 
staniol, mellemlagspapir, 
elastikker, madpakkepapir, 
stofpose, køletaske, køleskab

OpDAgE uDviKLE LANcErEDESigNEr

FOOD

I SAMARBEJDE MED

1: 3:

2:

designer

food
opdage udvikle lancere

I SAMARBEJDE MED

our future actions

EKSEMPLER PÅ GODE RÅD 
• Medbring kun den mængde mad, du kan spise.
• Medbring mad, du godt kan lide.
• Opbevar maden, så den kan holde sig bedst muligt.
• Lav selv din madpakke.
• Anvend restemad.
• Genanvend emballage, når det er muligt.
• Overvej brugen af plastik og staniol.

Klassen madpakkeskrald, 
affaldssække og engangshandsker
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