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Uger Forløb Tværfagligt/Fællesfagligt samarbejde og 
andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
33, 34, 35 

 

 

I arbejdet med Vadehavet, bliver eleverne gjort 
bekendt med, at der ud over de små kredsløb i 
forskellige biotoper også er store sammenhængende 
kredsløb. Her oplever eleverne, hvordan forskellige 
biotoper spiller sammen og er afhængige af 
hinanden.  
Bor man i Vadehavsregionerne, vil det være oplagt 
at lave en ekskursion til vaden. Her er der mange 
muligheder for at besøge eksterne læringsmiljøer og 
samarbejde med fx naturvejledere, skoletjenester 
osv.  
På www.mitvadehav.dk kan man finde aktiviteter og 
forløb, som kan laves hjemme på skolen eller ude på 
vaden. Ved mange af aktiviteterne behøver man ikke 
være i nærheden af Vadehavet.  
 
Fællesfagligt 
Geografi: Hvordan er Vadehavet opstået og hvordan 
udnyttes det? 
Her kan man inddrage digitale kort, som Google 
Maps og diverse GIS-kort fra vadehavskommunerne 
samt regionen. Brug af faciliteterne hos 
Geodatastyrelsen (www.gst.dk) er også en oplagt 
mulighed. 
Fysik/kemi: Jorden og månens bevægelser, med 
fokus på månens faser, tidevand og springflod. 

Øvelser/forsøg 
● Se planktonalger 
● Vadehavets bunddyr 
● Disseker en blåmusling 
● Dissektion af fisk 
● Tegn Vadehavets 

fødenet 
● Osmose? 
● Lav speak til en film om 

Vadehavet 
 
Evaluering 

● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
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http://www.mitvadehav.dk/


Uger Forløb Tværfagligt/Fællesfagligt samarbejde og 
andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
36, 37 

 

 

Efter at eleverne i 7. klasse har arbejdet med og 
undersøgt to biotoper i nærområdet, bliver der i 
dette forløb lagt vægt på en mere teoretisk 
gennemgang af et af de mest bemærkelsesværdige 
biotoper på jorden - regnskoven. Eleverne arbejder 
her med, hvilke parameter der skal til, før en 
regnskov kan opstå, samt hvilken betydning det har 
haft for antallet af dyr og plantearter, at denne 
biotop har op mod 60-80 mio. år på bagen. 
 
Fællesfagligt 
Geografi: Klimazoner 
 

● Mindmap ”Regnskoven” 
● Fordampning og 

fortætning 
● Regnskovens planter 
● Dyrene i den tropiske 

regnskov 
● Tropisk regnskov og 

dansk urskov 
● Test din viden om 

Amazonas 
● Regnskove 
● Byg en regnskov - et 

lukket kredsløb 
● Symbiose 

–posterudstilling 
● Penanerne – 

regnskovens sidste 
nomader 

● Tre typer bæredygtighed 
● Diskussion om 

bæredygtighed 

Evaluering 
● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
 

 
38, 39 

 

 

I dette forløb bliver der bygget videre på elevernes 
forståelse af, at der er en global sammenhæng 
mellem biotoper. 
Eleverne arbejder med et dyrs tilpasning til det 
ekstreme miljø på Arktis, samt hvad selv små 
ændringer i det globale klima kan betyde for denne 
biotop, og de dyr som lever her. 
 
Fællesfagligt 
Geografi: Arbejde med klima og plantebælter, 
placering af Arktis og Antarktis samt årstiderne. 
Hvis skolen har en vejrstation med dataopsamling, 
kan der arbejdes ud fra disse data evt. i samarbejde 
med matematik.  
Geografi – fysik/kemi: Global opvarmning  

Øvelser/forsøg 
● Hvad ved I om 

evolution? 
● Hvor hurtigt smelter 

isen? 
● En isbjørn i skoven? 
● Skal isbjørnen overleve? 

 
Evaluering 

● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
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Uger Forløb Tværfagligt/Fællesfagligt samarbejde og 
andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
40, 43, 44 

 

 

Dette forløb tager udgangspunkt i de konsekvenser 
denne form for fødevareproduktion har for vores 
miljø, samt hvordan vi kan tilpasse produktionen, så 
den bliver bæredygtig. 
Ekskursioner til en å samt en Put and Take sø kan 
med fordel arrangeres i samarbejde med den lokale 
lystfiskerforening.  
Hvis der er et dambrug i nærheden, vil det også være 
oplagt med en ekskursion her til. På dambruget kan 
eleverne høre om, hvad de gør for at passe på 
naturen, og hvorfor de ikke skifter over til 
FREA-anlæg. 
Man kan også lave et besøg hos en fiskehandler og 
høre om, hvordan de betragter forskellene på 
dambrugs- og vildfangede fisk. 
Forløbet kan udbygges med en biotopundersøgelse 
af en å. Inspiration kan findes i forløbet ”Vi 
undersøger Søen” 
 
Fællesfagligt 
Geografi: Hvordan opstår en å? 
Her kan man inddrage digitale kort, som Google 
Maps og diverse GIS-kort under egen hjemkommune 
eller region. Brug af faciliteterne hos 
Geodatastyrelsen (www.gst.dk) er også en god 
mulighed. 

Øvelser/forsøg 
● Refleksionsopgave om 

eksport af fisk 
● De vilde fiskebestande 

forstyrres 
● Havørredens livsstadier 
● Krav til dambrug 
● Et fremtidsperspektiv 

 
Evaluering 

● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
 
 

 
45, 46 

 

 

For mange elever er bakterier noget farligt, som man 
skal undgå. Dette forløb åbner bakteriebegrebet for 
eleverne og gør dem opmærksom på, at mange 
bakterier igennem deres livsytringer er en fordel for 
os, og nogle af dem kan vi slet ikke leve uden.  
 
Her er det vigtigt at der drages parallelle til afsnittet 
om fordøjelse samt forløbet ”Landbrug og 
svineproduktion” omkring multiresistente bakterier. 
 
Tværfagligt 
Matematik: Store tal og potensregning 

Øvelser/forsøg 
● Test, om der er gjort 

rent 
● Hvad konserverer bedst? 
● Regn ud, hvor meget en 

bakterie kan formere sig 
 
Ekstra øvelser 

● Lav et økosystem 
 
Evaluering 

● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
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Uger Forløb Tværfagligt/Fællesfagligt samarbejde og 
andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
47, 48, 49 

 

 

Forløbet kan med fordel planlægges, så det ligger i 
uge 6, hvor Sex og samfund kører deres uge 
sex-tema. 
 
Det vil også være relevant at lave en aftale med 
skolens sundhedsplejeske. Da nogle elever kan sidde 
med spørgsmål, som de ikke er trygge ved at stille til 
en lærer, som de ser dagligt.  
 
Tværfagligt 
Samfundsfag: Seksualitet  
Seksualundervisning:  

Øvelser/forsøg 
● Refleksionsopgave om 

pubertet 
● Fra lys drengestemme til 

dyb mandestemme 
● Hvad ved I om 

menstruation? 
● Diskussion om 

homoseksualitet 
● Hvorfor falder 

sædkvaliteten? 
● Ungdomspanelet 

 
Evaluering 

● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
 

 

 
50, 51 

 

 

 Forløbet ligger som en naturlig forlængelse af 
pubertet-forløbet. 
 
Her vil det også være oplagt at bruge skolens 
sundhedsplejerske samt sex og samfund.  
 
Tværfagligt 
Seksualundervisning 

Øvelser/forsøg 
● Diskussion om klamydia 
● Fremstil en 

informationsfilm om en 
sexsygdom 

● Oplysningskampagne 
 
Evaluering 

● Opsamling 
● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
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Uger Forløb Tværfagligt/Fællesfagligt samarbejde og 
andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
1, 2 

 

 

I dette forløb arbejder eleven med forskellige former 
for rusmidler, lige fra den biologiske produktion til 
påvirkning af kroppen. 
Forløbet sætter også fokus på hjernes opbygning 
samt nervesystemet. 
Det vil være oplagt at lave et samarbejde med 
samfundsfag, hvor I tager kontakt til kommunens 
SSP medarbejder for at høre, hvilke tilbud de har. 
 
Tværfagligt/fællesfagligt 
Samfundsfag: Rusmidlernes konsekvenser for individ 
og samfund 
Fysik/kemi: Fremstilling af alkohol 

Øvelser/forsøg 
● Padlet over, hvad ved 

du om rusmidler 
● Ord og begreber i 

forløbet ”Rusmidler” 
● Send et signal 
● Rekonstruktion af 

nervesystemet 
● Repetition af 

nervesystemet 
● Fremstil alkohol 
● Refleksion om 

lattergas 
● Bliver man dum af 

hash? 
● Oplysningsfilm om 

ecstasy 
● Oplysningsfilm om 

rusmidler 
● Refleksion  

 
Evaluering 

● Tjek 
● Evaluering af 

læringsmål og 
arbejdsproces 

  

5 
 



Uger Forløb Tværfagligt/Fællesfagligt samarbejde og 
andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
3,4,5 

 

 

I forløbet går eleverne i dybden med nogle af vor tids 
største livstilssygdomme. 
 
De fleste elever er i familie med eller kender én, der 
har sukkersyge. Her kan det være en god idé at få en 
person med sukkersyge til at besøge klassen og 
fortælle om, hvordan sygdommen påvirker deres liv. 
 
Tværfagligt/fællesfagligt 
Idræt: fysisk aktivitet, blodtryk og BMI 
Samfundsfag: Hvad er WHO 
Geografi: Hvordan vurderer vi, om en befolkning er 
sund? 
 
 

Øvelser/forsøg 
● WHO's definition af 

sundhed 
● Livstilssygdomme 
● Er I fysisk aktive? 
● Blodtryk 
● Blodtryksmåling 
● BMI 
● Diabetes 2 
● Mål dit blodsukker 1 
● Mål dit blodsukker 2 

 
Evaluering 

● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
 

 
8, 9, 10 

 

 

Forløbet arbejder med immunforsvaret, og hvordan 
vaccination kan bruges til at udrydde sygdomme og 
forbedre levestandarden i fx U-lande.  
 
I forløbet skal man også undersøge, hvilke 
vaccinationer man har brug for, hvis man rejser til 
forskellige lande. Efterfølgende kan eleverne opstille 
hypoteser over, hvorfor netop disse sygdomme 
florerer i det pågældende land. 
 
Tværfagligt/fællesfagligt 
Samfundsfag: WHO 
Geografi: Fattigdomsbekæmpelse 
 
 

Øvelser/forsøg 
● Har du et godt 

immunforsvar 
● Hvordan virker 

immunforsvaret 
● Beskriv begreber 
● Hvem skal vaccineres 

mod influenza 
● Beskyttelse mod HPV 
● Hvad skal man 

vaccineres mod, når man 
rejser? 

● Hvad er konsekvensen af 
at indføre en ny vaccine? 

 
Evaluering 

● Opsamling 
● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
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Uger Forløb Tværfagligt/Fællesfagligt samarbejde og 
andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
 13, 14, 

15 

 

 

Forløbet starter med landbrugets dyrkning af jorden.  
Hvorefter fokus skifter til dyreavl med særlig fokus 
på svineproduktion. 
Når man kommer til dyreavl, vil det være oplagt at 
besøge et landbrug.  
Besøger man et landbrug under Landbrug & 
Fødevarer, får man inden besøget leveret materiale 
ud på skolen gennem det lokale CFU. På CFU kan 
man ligeledes låne en inspirationskasse til både 
kvæg- og svinebrug. 
https://skole.lf.dk/ 
 
Ønsker man at besøge et økologisk landbrug, kan 
besøgsgårdene findes på: 
http://www.okologi.dk/ 
 
Det vil også være oplagt at se på nogle de 
nicheproduktioner, vi har i landbruget så som 
frugtplantager, biavl, vingårde, energipil osv.  
 
Under forløbet kan eleverne så deres eget korn i 
forskellige jordtyper. Efterfølgende kan deres høst 
gemmes og senere bruges i forløbet ”Bioteknologi i 
hverdagen” til brygning af øl. 
 
Fællesfagligt 
Geografi: Her vil det være oplagt at se på jordbunden 
og sammenligne med, hvilke afgrøder man dyrker 
forskellige steder i Danmark, fx kartofler i Vestjylland 
og sukkerroer på Lolland-Falster. 
Fysik/kemi: Nitrogens kredsløb. 

 
Øvelser/forsøg 

● Hvad ved jeg om emnet? 
● Ord og begreber i 

forløbet ”Landbrug og 
svineproduktion 

● Biodiversitet 
● Økologisk landbrug og 

økologi i Danmark 
● Forskellene mellem 

økologisk og 
konventionelt landbrug 

● Nitrogen og plantevækst 
● Udvaskning og nitrogen 
● Knoldbakterier på kløver 
● Opsamling på øvelserne 
● Sammenlign forholdene 
● Undersøg priser på 

svinekød 
 
Tema: 

● Udledning af 
næringsstoffer og 
sprøjtegifte 

● Større svinebesætninger 
● Kvægproduktion 
● MRSA hos svin 
● Fjerkræsproduktion 
● Biodynamisk landbrug 

 

Evaluering 
● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
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https://skole.lf.dk/
http://www.okologi.dk/


Uger Forløb Tværfagligt samarbejde/andre aktiviteter Øvelser/eksperimenter/ 
evalueringer 

 
 16, 17, 
18,19 

 

 

Medicin bliver ofte taget for giver, i dette forløb 
bliver eleverne klædt fagligt på omkring udvikling af 
ny medicin til at tage stilling til fx dyreforsøg. 
 
Her kan man tage en tur ned på apoteket og høre 
om den sikkerhed, der er omkring udlevering, 
information og håndtering af medicin her i Danmark. 
 
I arbejdet med forsøgsdyr kan følgende hjemmesider 
bruges. 
http://forsoegsdyrenes-vaern.dk 
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk 
I den forbindelse kan man tage en snak med 
eleverne om, hvorfor det er svært at finde nogle, der 
taler for brugen af dyreforsøg. Der burde være 
nogle, når det er lovligt at bruge forsøgsdyr. 

Øvelser/forsøg 
● Diskussionsoplæg om 

dyreforsøg 
● Godkendelse af medicin 
● Penicillin 
● Historien om antabus 

 
Evaluering 

● Opsamling 
● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
 

 

 
20, 22, 23 

 

 

I dette forløb skal eleverne gå i dybden med 
kromosomerne og deres betydning. Med 
udgangspunkt i celledelingen lærer eleverne om 
sygdomme som skyldes ændringer eller fejl i 
kromosomerne. 
 
Der findes ekstra materialer om Downs syndrom på 
www.lev.dk 
 
Tværfagligt 
Samfundsfag: Etik omkring handicaps. 
  

Øvelser/forsøg 
● Vaccination mod HPV 
● Hvordan kommer 

kromosomfejl til udtryk 
● Etisk diskussion om 

Downs syndrom 
 
Evaluering 

● Multiple choice 
● Evaluering af læringsmål 

og arbejdsproces 
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http://forsoegsdyrenes-vaern.dk/
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/
http://www.lev.dk/

