
Forløb: En grønnere fremtid 

Klasse/niveau: 2.g C-niveau biologi 

Forløbsbeskrivelse: 
Det centrale tema i forløbet var klimaproblematikken samt at udvikle bud på innovative løsninger hertil. Forløbet tog udgangspunkt i 
teorien bag biogasproduktion herunder, hvordan mikroorganismer bruges til biogasproduktion såvel som mange andre steder i 
industrien.  I samarbejde med en biogasvirksomhed (BIGADAN) har eleverne arbejdet projektorienteret med at udvikle løsninger til 
autentiske problemstillinger hos BIGADAN, og i den forbindelse blev eleverne introduceret for forskellige idegenererende metoder. 
Forløbet blev afsluttet med at udvalgte grupper fremlagde deres løsninger. Det eksperimentelle arbejde har inkluderet forsøg med 
enzymer og mikroorganismer samt udvalgte vækstfaktorer. Desuden blev der arbejdet med at producere biogas ud fra elevernes eget 
affald. 

Relevante faglige mål: 
• uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder  
• formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer  
• anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, 

miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger  

Relevant kernestof: 

• Opbygning af pro- og eukaryot celle 
• Vækst og vækstfaktorer 
• Enzymer: Opbygning og funktion 
• C-kredsløb 
• Respiration og gæring 

Forslag til materiale: 

Biologi til tiden (BTT): s. 13-15+ s. 141-149 

Bioteknologi 3 (BT3) s. 63-77  



Øvelser: 

E Gæraktivitet 

E Bromelin i ananas 

E Biogas 

Gode råd til forløb: 

• Introducer teori om biogasproduktion grundigt i starten. Hvis det er muligt, er det også en god ide at introducere 
mikroorganismer og enzymer inden projektarbejdet. 

• I vores forsøg lånte vi biomasse/bakteriekultur fra et biogasanlæg, som vi tilsatte til vores glas med mad (ca. 100 ml). Det øger 
biogasproduktionen markant, og det er derfor nødvendigt at måle biogasproduktionen indenfor 24 timer. 

• Det er en god ide at måle pH før og efter biogasforsøget. Metanbakterierne er følsomme overfor pH, og et stort fald kan være 
med til at forklare manglende metanproduktion. 

• En udvidelse eller en anden vinkel på/til projektet kan være at lade eleverne eksperimentere med at optimere biogasanlæggene i 
forsøget E biogasproduktion. Eleverne kan selv komme med forslag – ideer kan være: 

o Variere mængden af mad/gylle/vand der tilsættes 
o Variere størrelsen af biogasanlæggene 
o Variere temperaturen som biogasanlæggene står ved (brug fx vandbade) 
o Variere tiden biogasanlæggene står inden måling af metanudbytte 
o Følg pH i biogasanlægget over tid evt. med måling af metanudbytte samtidig. Løber anlægget ”sur”? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til indhold og lektie i lektioner: 

Forløbet dækker over 13 lektioner og 4 øvelseslektioner. Timens indhold er kun beskrevet overordnet, så den enkelte lærer kan vinkle 
indholdet selv. Udvalgte lektioner er beskrevet som jeg gjorde det, så man kan bruge det som inspiration. Dokumenter som jeg brugte i 
forløbet er markeret med fed skrift og kan findes på hjemmesiden som inspiration. 

Lektion Timens indhold Lektie  
Fossile 
brændstoffer 
 

Klasseundervisning BT3 s. 63-66 

C-kredsløb og 
klimaproblem
er 

Klasseundervisning BT3 s. 66-71 

Biogas Klasseundervisning  
 
Intro til øvelse E biogas 
 
Klassediskussion om hvilen type affald der vil give bedst udbytte. 
 

BT3 s. 72-77 
 
BTT s. 13-15 
 

Foredrag 
Bigadan  

Foredrag med BIGADAN 
 
Forskellige problemstillinger i biogasproduktionen præsenteres 

 

Øvelse: E 
Biogas 
 

Øvelsen E biogas E Biogas 
Medbring sorteret affald 

Innovativ 
proces: 
Problem 

Intro til projekt 
Eleverne introduceres til projektet vha. dokumentet Projekt: En Grønnere fremtid. Præsenter krav og tidsramme for projekt. 
Undervejs i projektet udfyldes logbog. 
 
Skipister (konvergent) 
Fortæl at innovativ proces er en vekselvirkning imellem idegenerering og at arbejde med faglig dybde. Vi starter med at arbejde 
med idegenerering: I grupperne organiseres problemerne fra Bigadan. De forskellige problemstillinger i har fundet derhjemme 
kategoriseres i 3 grupper svarende til 3 skipister. Grøn: nemme at forestille sig en løsning på, blå: måske kan man løse, rød: svære 
at forestille sig en løsning på. Eleverne må gerne bruge tid på at undersøge (fx i ressourcerum eller google) mens de 
kategoriserer. Til sidst skal de vælge 3 problemstillinger de vil gå videre med. (10 min) 
 
Udforsk (divergent) 

Orienter jer i ressourcerum: 

Find præsentationen fra 
foredrag med BIGADAN 

Find relevante problemstillinger 
i præsentationen fra BIGADAN 



De 3 problemstillinger undersøges nærmere – udfyld arket Udforsk problemet for alle 3 problemer. Skriv kooperativt (fx g.doc). 
Giv tid til fordybelse, hjælp med søgning. Stil åbne spørgsmål og vær nysgerrig på elevernes idéer. Det du gør, påvirker energien i 
rummet. (25 min) 
 
Idéudvælgelse: Spindelvæv (konvergent) 
Der tegnes et spindelvæv (brug minitavler) for hvert løsningsforslag. Grene: Hvor nyttig en løsning på problemet vil være. Hvor 
realistisk det er at lave en løsning på problemet, Vores mulighed for at finde ny viden om problemet, Vores grad af faglig viden om 
problemet og Vores mulighed for at undersøge problemet med forsøg? (10 min) 
 
Definer problem+introduktion til faglig rapport (konvergent) 
idéerne vurderes og sammenlignes ud fra spindelvævet. Eleverne tager herudfra beslutning om hvilket problem de går videre 
med (10 min)  

Projekt 
Undersøgelse 
af problemet 
 

Projektarbejde 
Arbejd med undersøgelse af problemet 
Arbejd med ideer til løsning. Brug innovative processer fra tidligere. 

Undersøgelse af problemet 
(Divergent) 
Lektie til næste gang er at 
gruppen skal finde mindst 4 
undersøgende spørgsmål, som i 
skal besvare for at blive klogere 
på jeres problem. 

Projekt Projektarbejde 
Arbejd med undersøgelse af problemet 
Arbejd med ideer til løsning. Brug innovative processer fra tidligere. 

Lektie aftaltes i gruppen 
 

Projekt Projektarbejde 
Arbejde med løsninger samt vurdering af løsninger 
 

Lektie aftaltes i gruppen 
 

Øvelse: E 
Biogas 2 
 

2. del af øvelsen laves samt journal og poster ud fra faglig rapport. 
 

 
E Biogas 

Postersession 
 

Elever præsenterer poster for hinanden og en anden klasse der har arbejdet med samme problematikker. Øv jeres præsentation. 
 
Den skal tage præcis 4 min! 

Fremlæggelse 
Bigadan 

5 udvalgte grupper fra de to klasser præsenterer løsninger for BIGADAN  

Opfølgning 
biogas projekt 
 

Opsamling på fremlæggelser 
 

BIF s. 141-146 

E Bromelin i 
ananas 

E Bromelin i ananas udføres E Bromelin i ananas 
BTT s. 146-149 



 
Opfølgning E 
Bromelin i 
ananas 

Klasseundervisning Svar på diskussionsspørgsmål 
 
 

E gærvækst E Gærvækst udføres BTT s. 141-143 
E gæraktivitet 

Opfølgning E 
Gæraktivitet 

Klasseundervisning Svar på diskussionsspørgsmål 
 
 

 


