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INDLEDNING

Nedenfor beskrives et forløb, hvor klassen forbereder sig til at 
undersøge deres hjerte og lunger i Experimentariums nye værksted og 
udstillingen Under huden, før de i grupper og under kyndig vejledning 
laver en dissektionen af et organsæt. 
På Experimentarium bliver I bliver taget imod ved indgangen af en 
af vores dygtige piloter, som vil følge jer hele dagen, og varetage 
undervisning samt dissektionen.

METODE 

Vores tilgang til værksteder på Experimentarium er oplevelses-
baseret, og vi forsøger at præsentere eleverne for stoffet på så mange 
forskellige vinkler som muligt. Elever og lærer indgår i aktiviteter, der 
arbejder med sanserne, er eksperimenterende og undersøgende. 
Vi arbejder med en Flipped learning-inspireret tilgang (læs mere: Url) i 
en før, under og efter didaktisk metode. 

Det er muligt at ændre spørgsmålene i Google-skemaet, hvis du ønsker, 
at eleverne besvarer andre eller flere spørgsmål. Eleverne udfylder 
skemaet løbende både før, under og efter besøget.
Du finder vejledning til brugen af Googleskemaet på Experimentariums 
hjemmeside under forløbet.

FORMÅL 

Formålet med vores hjerte-lungeværksted er at give eleverne kendskab 
til hjerte og lungernes funktion, samt deres indbyrdes samspil. Eleverne 
får også kendskab til den naturvidenskabelige metode- at opstille og 
afprøve forventninger. 

Vi anbefaler, qua vores metodiske tilgang, at værkstedet indgår som 
en del af et forløb, hvor der også er aktiviteter på skolen, før og efter 
besøget på Experimentarium. 

Formålet er:
Før besøget 

• At skabe nysgerrighed og interesse og give eleverne en faglig 
forforståelse.  

• At give læreren indblik i den enkelte elevs forforståelse og give 
mulighed for at differentiere og facilitere undervisningen.  

Under besøget  
• At skærpe fokus og skabe fordybelse.  

• At frigive mere tid til elevernes egne faglige undersøgelser.  

• At frigive tid til lærerens interaktion med den enkelte elev.  

• At videoerne kan ses igen og igen og støtte eleverne - også den 
uforberedte elev.  

Efter besøget  
• At give læreren ideer til at sætte aktiviteterne på Experimentarium 

i spil i forhold til den øvrige  undervisning.  

• At arbejde videre med elevernes data, målinger og besvarelser.  
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MÅLSÆTNING  

Vejledende færdigheds- og vidensmål.

Mål for 4. - 6. klasse
Eleverne kan opstille forventninger, der kan testes i 
undersøgelser Eleverne kan undersøge åndedræt og blodkredsløb 
Eleverne har viden om åndedræt og blodkredsløb hos mennesker 
og dyr Eleverne kan anvende flere typer modeller, der illustrerer 
blodkredsløbet Eleverne kan deltage i dissektion af dyr 

Mål for 7. - 9. klasse
Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud 
fra biologisk materiale Eleven har viden om organsystemer Eleven har 
viden om biologiske baggrunde for sundheds-problemstillinger 
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier Eleven 
har viden om ord og begreber i naturfag 

FORLØB 

FØR BESØGET (2-3 LEKTIONER) 
Film 
Før I kommer til Experimentarium kan I se en lille film, der introducere 
de vigtigste  fagbegreber til hjerte og lunger, og til hvordan eleverne 
bruger de fire aktiviteter fra udstilling ”Under huden”.  
Filmen finder du her: https://youtu.be/7VoAdmRrXVo  
 
Spørgeskema
Til forløbet hører et spørgeskema, som eleverne kan udfylde. 
Spørgeskemaet hjælper eleverne med at arbejde med de væsentligste 
fagbegreber på andre måder, så de møder stoffet fra forskellige vinkler. 
Spørgeskemaet findes som pdf eller som Googlespørgeskema og findes 
her: url. Vejledning til hvordan du bruger et Googlespørgeskema finder 
du her: https://www.experimentarium.dk/saadan-bruger-du-google-
spoergeskema-til-undervisningsforloebene/  

Baggrundsstof 
Vi anbefaler, at I arbejder med supplerende videoer og læsestof. 
Nogle børn finder det grænseoverskridende og ulækkert at have med 
råt kød og især organer at gøre. For at komme denne ”ad-effekt” i 
møde, kan de med fordel have set en af de mange dissektioner, der 
er at finde på Youtube. (Vi anbefaler https://www.youtube.com/
watch?v=P7gZbBENS0E) 
 
Som efterbehandlingen af den samlede data, lægger vi op til at 
elevgrupperne laver en Pecha kucha. Her er en kort intro til metoden 
https://www.youtube.com/watch?v=32WEzM3LFhw Det kan være en 
god ide at for eleverne at gennemgå opgaverne hjemmefra, så de kan 
stille evt. spørgsmål på forhånd. Du finder en Pecha kucha-skabelon 
lavet specielt til vores hjerte-lungeværksted her: url 4-6-klasse og url 
7-9. klassse.   
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Gruppeinddeling 
Arbejdet på Experimentarium foregår i de samme grupper, som 
gruppearbejdet med spørgeskemaet før besøget. Hvis I vælger ikke 
at arbejde med spørgeskemaet, anbefaler vi stadig, at eleverne er 
delt i grupper af 3-4 pers inden besøget. Brug evt. Experimentariums 
gruppedelingsværktøj ”Ryst posen ” http://www.rystposen.nu/

UNDER BESØGET 
Dagens program ser således ud:

• Ankomst. Piloten møder jer, og byder velkommen 

• Vi mærker hjerte og lunger i egen krop. 

• Mindmap: Hvad ved I om hjerte / lunger 

• Arbejde i udstillingen / dissektion 

• Pause

• Dissektion / arbejde i udstillingen

• Opsamling på Mindmap: Skal noget tilføjes? 

• Afrunding 

Efter værkstedet kan der spises frokost og leges frit i hele udstillingen.

Om elevens rolle 
Eleverne vil under hele forløbet kunne bruge spørgeskemaet og Pecha 
kucha-skabelonen som støtte til deres læring. Det er vigtigt, at de 
bruger spørgeskemaet, for at forankre deres nye viden og kunne vende 
tilbage til deres data sidenhen i forløbet. Eleverne opfordres desuden 
til at gå på opdagelse i udstilling og værksted, være nysgerrige og stille 
spørgsmål. Under selve dissektionen er det dog vigtigt, at de følger 
instruktionerne fra piloten nøje, da de ellers ikke vil kunne se hjertets og 
lungernes funktioner tydeligt. Det er høj grad også er et spørgsmål om 
sikkerhed, så er det vigtigt, at de er opmærksomme på procedurer såvel 
som hinanden. Dette vil blive indskærpet på dagen. 

Om pilotens rolle 
Piloten er jeres vært under besøget. Det er derfor piloten, der tager 
imod jer og følger jer under hele det programlagte besøg. Piloten er 
primær formidler og tager ansvaret for undervisningen. Klassen bliver 
delt i to dele der på skift laver henholdsvis dissektion og opgaver i 
udstillingen. Piloten står for dissektionen. 

Om lærerens rolle 
Mens Piloten forestår dissektionen i værkstedslokalet, forventes det 
at den eller de lærere der deltager, hjælper de elever der samtidig 
løser opgaver i udstillingen. Hvis der er nogle spørgsmål i den 
forbindelse er der mulighed for at tale med Piloten ved ankomsten til 
Experimentarium.

EFTER BESØGET 
Efter besøget arbejder I videre med spørgeskemaet derhjemme. 
Opgaven er, at behandle den viden og data som eleverne har fået fra 
tidligere og integrere det hele i en Pecha kucha. Det træner eleverne i at 
udvælge relevant information, fremlægge i korte præcise vendinger og 
levere de vigtigste pointer med det samme. På den måde bliver eleverne 
bevidste om de væsentligste elementer i det faglige stof.  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Du kan få hjælp til at finde vej hen til os på: https://www.
experimentarium.dk/find-vej- experimentarium/ Garderobe findes i 
foyeren. Der er mulighed for at komme af med jakker og tasker. Husk at 
tage penalhus og mobiltelefon med til opgavebrug i værkstedet.  

Der er mulighed for at spise i restauranten på 1. sal. Her kan I købe mad 
og drikke, men det er også muligt at spise medbragt mad. Betaling sker 
når du har booket besøget, så sender vi skolen en faktura. For yderligere 
oplysninger se på Experimentariums hjemmeside - Planlæg dit besøg: 
https://www.experimentarium.dk/til-skoler/planlaeg-dit-og-klassens-
besoeg


