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WEGROW
Større høstudbytte med mikroorganismer og sensorer 
Læringsforløb til udskolingen, fx 8. klasse Biologi, Fysik/Kemi og Geografi

Det store perspektiv
Alle skal brødfødes, men i takt med, at vi bliver flere og flere, optager vi mere og mere plads. Byerne bliver 

større, landbrugsarealerne mindre. En af de måder, vi kan imødegå udfordringen på, er at producere mere 

effektivt, så høstudbyttet på de landbrugsarealer, der er til rådighed, bliver større. Det er netop omdrej-

ningspunktet i WeGrow. Her beskæftiger eleverne sig med to teknologier, der har potentiale til på en 

bæredygtig måde at sikre et større høstudbytte.

Den ene teknologi er baseret på, at nogle af de milliarder af bakterier og svampe, der boltrer sig under 

jordens overflade, har en gavnlig effekt på planternes vækst. Den anden teknologi er sensorteknologi, 

som kan hjælpe landmanden med at overvåge sine marker og optimere plejen af afgrøderne.

Eksperimenter og opgaver
• Æbleøvelse

• Opstilling af vækstforsøg

• Sensorteknologi

• Monitorering af vækstforsøg

• Afslutning af vækstforsøg

• Worldometer

• Forundringsvæg

• Film med VR briller

• Begrebskort

• Artikel-læsning med læseguide

• Minifremlæggelser i rotationsmodel

• Rollespil

• Augmented Reality 

•       Naturfagsposter med faglige spørgsmål

Besøg life.dk  

og tilmeld dig LIFEs nyhedsbrev for at få 

nyheder og opdateringer om LIFE.

Læringsudbytte
Læringsforløbet styrker eleverne på alle fire  

kompetenceområder i Fælles Mål:

• Undersøgelse: Eleverne undersøger mikroorganismers 

betydning for plantevækst; dels som en del af de arbejds-

spørgsmål, der er formuleret i WeGrow; dels for at belyse 

de arbejdsspørgsmål, de selv udvikler.

• Modellering: Eleverne benytter sig af modeller til at forstå 

bl.a. befolkningsudvikling. Eleverne udvikler modeller, 

hvor de kan følge undersøgelse af plantevækst.

• Perspektivering: Eleverne sætter fremtidens fødevare- 

udfordring i relation til verdensmålene, de diskuterer 

interessemodsætninger samt vurderer teknologier i lyset 

af bæredygtighed.

• Kommunikation: Eleverne anvender naturfaglige  

argumenter i rollespil.

2023
10 mobile laboratorier  

er  på tur i hele landet

2019 
Læringspakker bliver  

udviklet og testet

Det første mobile  

laboratorie testes

2020
Den digitale  

læringsplatform åbner

2021
LIFE-centret i Lyngby åbner




