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Et innovativt elevprojekt 
Undervisningsmaterialerne i de to materialekasser: ”Hjernekassen og Hjertekulen” 

er blevet til i fbm. Naturvidenskabsfestivallen uge 39 i 2016. Årets tema var ”Hjerte 

og Hjerne”.  

Elever og de tilknyttede lærere fra science-linjerne 8. og 9. klassetrin på Ulkebøl og Augustenborg 

Skole deltog i sensommeren 2016 et innovativt undervisningsforløb, hvor eleverne modtog 

undervisning i at udvikle undervisningsmaterialer.  

Eleverne lavede efterfølgende i grupper forskellige undervisnings aktiviteter til jævnaldrende eller 

yngre elever. Aktiviteterne understøtter en legende eller praktisk undersøgende læreproces om 

hjertet og hjernen.  

Eleverne har i processen 

testet og forbedret deres 

aktiviteter, hvorefter de er 

blevet forsynet med små 

vejledninger. Nogle 

materialer er blevet 

lamineret, så de holder 

bedre osv. Man skal dog 

huske, at det ikke er et 

forlagsproduceret men et 

elevproduceret 

undervisningsmateriale.   



På Green Screen 2016 

præsenterede science eleverne 

deres idé og materialer for de 900 

elever, som deltog i Green Screen 

filmdagen på Alsion.  

Undervisningsmaterialerne er 

herefter afleveret til House of 

Science og er blevet suppleret 

med nogle aktiviteter for at tilføje 

andre typer af undersøgelser.  

Kasserne er financeret via et 

tilskud fra Nordea-Fondens 

naturvidenskabelige 

festivalpulje, som 

uddeler penge til 

innovations projekter i 

fbm. uge 39 

Naturvidenskabsfestivallen.  

House of Science søger for 

distribution og vedligehold af 

materialet til det har været i 

brug på alle 17 kommune 

skoler i skoleåret 2016 – 17 og 

2017 – 18.  
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Lærervejledning 

Materialet er tænkt som et supplerende materiale til de materialer som skolerne – 

lærerne/pædagogerne allerede har/bruger, når de arbejder med kroppen, kredsløbet/hjertet og 

nervesystemet/hjernen. Materialet indeholder ikke læsetekster, bøger og den slags. Her kan man 

med fordel bestille bøger på CFU eller bruge de digitale portaler, som skolen/kommunen har 

betalt for. Materialet i kasserne består af spil og udstyr til konkrete aktiviteter og undersøgelser 

(ofte markeret med ordet Undersøgelse). Ved de enkelte aktiviteter/undersøgelser vil der som 

regel være korte forklarende tekster (ofte merkeret med ordet Viden) 

Materialerne rammer bredt aldersmæssigt, så der i kasserne er aktivitetsmuligheder for elever i 

indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen. Nogle materialer vil de lidt ældre elever selv kunne 

anvende uden lærervejledning. Andre materialer skal de have hjælp til at forstå og kunne lave.   

Som lærer/pædagog er man nødt til at se materialerne grundigt igennem og vurdere, hvordan 

de enkelte materialer skal bruges med eleverne. Er det en introduktion fra læreren/pædagogen, 

skal teksten læses højt for en gruppe elever eller skal eleverne selv klare udfordringen.  

Afdeling Undersøgelses-, modellerings-, 
perspektiverings- og  
kommunikationskompetence 

Færdigheds og vidensmål 

   

Indskoling, 
natur & 
teknologi 
efter 2. 
klasse  

Undersøgelser i naturfag 
Fase 1-2 

Færdighedsmål  Vidensmål 

Eleven kan udføre 
enkle 
undersøgelser 
med brug af 
enkelt udstyr  

Eleven har viden 
om enkle 
undersøgelses-
metoder  

 

Mennesket  
Undersøgelse - Fase 1-2 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Eleven kan 
undersøge sanser  

Eleven har viden 
om menneskets 
sanser  

 

 Kommunikation 
Formidling - Fase 1-2 

Færdighedsmål  Vidensmål 

Eleven kan 
fortælle om egne 
resultater og 
erfaringer  

Eleven har viden 
om enkle måder 
til at beskrive 
resultater  

 

 

Mellemtrin, 
natur og 
teknologi 
efter 4. 
klasse 

Kommunikation Ordkendskab Fase 
1-2 

Færdighedsmål  Vidensmål 

Eleven kan 
mundtligt og 
skriftligt anvende 

Eleven har viden 
om fagord og 
begreber  

Mennesket  
Undersøgelse - Fase 2 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Eleven kan 
undersøge 

Eleven har viden 
om åndedræt og 



centrale fagord og 
begreber  

 

åndedræt og 
blodkredsløb  

blodkredsløb hos 
mennesker og dyr  

 

  Mennesket 
Modellering - Fase 2 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Eleven kan 
anvende flere 
typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet  

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet  

 

Mellemtrin, 
natur og 
teknologi 
efter 6. 
klasse 

Undersøgelser i naturfag 
Fase 1 

Færdighedsmål  Vidensmål 

Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser  

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse  

 

Mennesket 
Undersøgelse - Fase  

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Eleven kan 
gennemføre 
fysiologiske 
forsøg ved brug 
af enkelt digitalt 
måleudstyr  

Eleven har viden 
om motion  

 

Udskoling, 
biologi 

Undersøgelser i naturfag 
Fase 1 

Færdighedsmål  Vidensmål 

Eleven kan formu-
lere og undersøge 
en afgrænset 
problemstilling 
med naturfagligt 
indhold  

Eleven har viden 
om 
undersøgelses-
metoders 
anvendel-
sesmuligheder 
og 
begrænsninger  

 

Krop og sundhed 
Undersøgelse - Fase 2 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Eleven kan 
undersøge 
bevægeapparat, 
organer og 
organsystemer 
ud fra biologisk 
materiale  

Eleven har viden 
om menneskets 
bevægeapparat, 
organsystemer og 
regulering af 
kroppens indre 
miljø  

 

 Kommunikation 
Formidling - Fase 1 

Færdighedsmål  Vidensmål 

Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug 
af egnede medier  

Eleven har viden 
om metoder til 
at formidle 
naturfaglige 
forhold 

 

Krop og sundhed 
Modeller - Fase 1 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Færdighedsmål 
Vidensmål 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktionen af og 
sammenhængen 
mellem skelet, 
muskler, sanser 
og nervesystem  

Eleven har viden 
om 
sammenhænge 
mellem stimuli og 
respons  

 



Alt det praktiske 
I hver kasse er der (hænger der) en oversigt over 

de materialer som er i materialekassen. 

Oversigten viser aktiviteterne og tilhørende 

materialer.  

Brug oversigten til at tjekke, når materialer tages i 

brug og når de pakkes ned til aflevering. Vær 

opmærksom på, hvordan materialerne er pakket, 

da det er vigtigt, at materialerne afleveres på 

samme måde, som de blev modtaget. Planlæg 

med lidt tid til at kontrollere elevernes pakning. 

Involver eleverne i dette arbejde.  

Der er fotografier med den måde materialerne 

kan pakkes i kasserne.  

Går noget i stykker eller bliver brugt op, så erstat 

det venligst eller giv undertegnede besked om 

mangler i em mail/sms. Materialet skal fungere 

også for den næste kollega på den næste skole! 

 

Først:    Så:    

 

 

 



Indhold - Hjernekassen 
Skemaet viser de 9 aktiviteter, som eleverne kan arbejde med:  

 Alder  Aktivitet  Elevhandlinger  
1 A

lle  

Gæt en 
hjerne  
 

Eleverne skal sammensætte oplysninger om dyr, vægt, 
hjernestørrelse mm. (inkl. modeller af hjerner) 

2 A
lle 

Hjerne-
snyderne 

Eleverne arbejder med et væld af optiske illusioner 
 

3 A
lle 

Festival-
giraffen  
 

 Eleverne arbejder med optisk illusion. De kan bruge de 
færdige giraffer eller selv folde en. De undersøger den 
optisk illusion vha. deres mobiltelefon – se video: 
https://youtu.be/Gs8spieS9nc 

 Vejledning: 
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/site
s/default/files/files/a3_girafvejledning_web.pdf 

 Extra giraffer til print: 
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/site
s/default/files/files/festivalgiraffen_print_a3.pdf 

 

https://youtu.be/Gs8spieS9nc
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/a3_girafvejledning_web.pdf
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/a3_girafvejledning_web.pdf
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/festivalgiraffen_print_a3.pdf
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/festivalgiraffen_print_a3.pdf


4 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g 

More og 
Less 
 
 
 

Eleverne spiller et spil om hjernen 
 

5 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g 

3 på Stribe 
 
 
 
 

Eleverne spiller et spil om hjernen 

6 A
lle 

Puslespil  
 

Eleverne samler et puslespil og herefter udfordres de på 
synssansen vha. specielle brille 

7 A
lle  

Hul i 
Hånden  

Eleverne oplever en optisk illusion på egen krop 
 

8 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g 

Hjerneforvi
rring 
 

Eleverne tegner i spejle, bliver forvirrede over dyrenavne og kan få 
et klask på hånden med en hammer eller kan de?  

 Videoinstruktion til den sidste undersøgelse: 
https://www.youtube.com/watch?v=8k0ECC1pL88 

  

9 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g 

Inspirations
ark 
 
 
 

Eleverne kan arbejde med en udfordring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8k0ECC1pL88


Indhold - Hjertekulen 
Skemaet viser de 9 aktiviteter, som eleverne kan arbejde med:  

 Alder Aktivitet  Elevhandlinger  
1 In

d
sko

lin
g  

m
ellem

trin
  

 Lav en 
hjertebog 
 
 

Eleverne skal folde en lille foldebog om hjertet. De lærer om 
hjertet, kredsløbet, puls og hjerter i dyreverdenen 
Hent extra kopier af elevbogen og foldevejledninger:  
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/site
s/default/files/files/160419_min_hjertebog_nf_elev.pdf 
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/site
s/default/files/files/160419_min_hjertebog_nf_laerer.pdf 

2 In
d

sko
lin

g 

m
ellem

trin
 

Undersøg 
pulsen med 
stetoskop  
 
 

Eleverne underøger deres puls vha. et stetoskop. De lærer, 
at lytte efter deres puls og tælle pulsslag 

3 A
lle 

Tegn 
kredsløbet 

Eleverne skal tegne kredsløbet. Der er 2 sværhedsgraden at 
arbejde med. De lærer, at kredsløbet kan tegnes som en 
model af virkeligheden 

4 A
lle  

Undersøg 
lunge-
rumfanget 

Eleverne undersøger, hvor meget luft de kan udånde. De 
måler, hvor meget luft, de kan presse ud af lungerne.  

5 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g  

Undersøg 
pulsen med 
pulsmåler  
 

Eleverne underøger deres puls vha. en pulsmåler. De lærer 
at designe og lave en undersøgelse med digitalt måleudstyr. 
Du lærer at pulsen er et udtryk for, hvor mange gange 
hjertet slår på et minut. 
 

6 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g 

Disseker et 
hjerte eller 
lunger 

Eleverne undersøger hjerter og lunger ved at dissekere. De 
lærer at følge en undersøgelsesvejledning og hvordan 
hjertet/lungen er opbygget 
 
 

7 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g 

Spil  Eleverne kan spille brætspil om  
 

 Hjertet og doping  

 Hjertet og følelser 
 

http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/160419_min_hjertebog_nf_elev.pdf
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/160419_min_hjertebog_nf_elev.pdf
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/160419_min_hjertebog_nf_laerer.pdf
http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/160419_min_hjertebog_nf_laerer.pdf


8 M
ellem

trin
 

u
d

sko
lin

g 

Undersøg 
blodtrykket 

Eleverne undersøger blodtrykket vha. en blodtryksmåler. De 
lærer at følge en undersøgelsesvejledning og hvordan 
blodtrykket ændres ved fysisk aktivitet. 
 
 

Inspiration 
 
På Broager Skole har eleverne tegnet ovenpå kopier af hjerner og hjerter i fbm. temauge 
39. Det flotte resultat ses her: 
 

 
 
 
 

 


