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LIFE KIT
LIFE Kit indeholder sammen med den digitale platform 
MY:LIFE alt det materiale, klassen skal bruge i Turbovækst, 
bl.a. følgende:

 » Landekort om elevernes egne lande

 » Globus og flag

 » NPK-testkit til jordprøver

 » Næringssalte

 » KatKit til undersøgelse af katalyse

 » Ammoniakkatalysator

 » Kortspil om katalysatorer i industrien

 » Tekst- og modelkort om søens næringskredsløb

 » Plakat

I LIFE Kit er der en detaljeret indholdsoversigt. 

VÆR OBS PÅ SIKKERHEDEN
 » Husk sikkerhedsbriller, når I arbejder med salte og syrer.

 » Zink er skadeligt for vandmiljøet. Zinkrester skal derfor 
i den særlige affaldsbeholder, som følger med LIFE Kit. 
Beholderen skal I aflevere på en modtageplads for 
farligt affald. 

 » Syreaffald skal hældes i beholder til syreaffald (følger 
ikke med LIFE Kit).

 » Beholderen med ammoniakkatalysatoren  
må ikke åbnes.

 » Læs altid sikkerhedsdatabladene til LIFE Kit grundigt.

SEND MATERIALE RETUR TIL LIFE
Materialet i LIFE Kit skal snart bruges i en anden klasse, så:

 » Returner ubrugte engangsmaterialer og emballage, 
der kan bruges igen.

 » Send flergangsmaterialer retur til LIFE/CFU i god stand.

 » Hvis flergangsmateriale går i stykker eller mangler, 
vil vi gerne vide det, så LIFE Kit også er komplet til den 
næste klasse. Udfyld indholdsoversigten vedlagt i LIFE 
Kit med eventuelle mangler.

Brug QR-koden for at se en video om unboxing af LIFE Kit.

HAR DU SPØRGSMÅL OM LIFE FORLØB?
SKRIV TIL: LIFESUPPORT@LIFE.DK

BEMÆRK!  
NÆRINGSSALTE OG AMMONIAKKATALYSATOREN SKAL 
OPBEVARES I KEMIKALIESKAB.



3INTRODUKTION TIL TURBOVÆKST

I TURBOVÆKST ARBEJDER ELEVERNE 
MED VERDENSMÅL 2 OG 12

”Sikre bæredygtige forbrugs- og 
produktionsformer”

”Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed 
og forbedret ernæring samt fremme 
bæredygtigt landbrug”

 En katalysator er et stof, der får en kemisk reaktion til at 
gå hurtigere, uden selv at blive forbrugt. Katalysatorer er 
med til at mindske både energi- og ressourceforbruget 
i industrien – blandt andet når man fremstiller 
kunstgødning. 

I Turbovækst lærer eleverne om katalyse generelt og 
mere specifikt om, hvordan katalyse kan være med til 
at sikre en bæredygtig produktion af kunstgødning. 
Turbovækst er udviklet i samarbejde med forskere fra 
virksomheden Haldor Topsøe.

Turbovækst er bygget op som et digitalt læringsspil, hvor 
eleverne udvikler deres eget land – fra et udviklingsland til 
et industrialiseret land. Eleverne veksler mellem opgaver i 
det digitale univers og undersøgelser i klassen.

Eleverne lærer blandt andet om planters behov for 
næringsstoffer, bæredygtig produktion af gødning og de 
miljømæssige konsekvenser af overgødning. Eleverne 
skal finde løsninger baseret på egne undersøgelser og 
skal arbejde innovativt for at opbygge den viden, de skal 
bruge for at opnå en bæredygtig produktion af fødevarer 
i deres eget land.

I Turbovækst arbejder eleverne med, hvordan katalyse og kunstgødning kan hjælpe til at producere 
mad nok til verdens voksende befolkning. De lærer, hvordan katalysatorer er med til at mindske både 
energi- og ressourceforbruget i industrien og dermed understøtter en mere bæredygtig produktion.

LÆRINGSMÅL
 » Jeg kan undersøge, hvordan kunstgødning kan hjælpe 

til at producere mad nok til et land.

 » Jeg kan undersøge, hvordan en katalysator påvirker    
en kemisk reaktion.

 » Jeg kan forklare fordele og ulemper ved brug  
af kunstgødning.

 » Jeg kan vurdere, hvilke muligheder et land har for at 
udvikle sig på en bæredygtig måde. 

TURBOVÆKST PÅ MY:LIFE
Find LIFE Forløb på mylife.dk, og kom godt i gang 
med Turbovækst.



TURBOVÆKST – LEKTIONSPLAN

LEKTION 1-7 – INTRODUKTION OG JORDBUND
Eleverne introduceres til det digitale spil Landebyggeren og begynder arbejdet med at udvikle deres eget 
land. Ved hjælp af geografiske data som befolkningspyramider og hydrotermfigurer finder eleverne frem til 
deres lands placering på verdenskortet og de potentielle udfordringer, landet står over for. Herefter undersøger 
eleverne indholdet af næringsstoffer i deres lands jordbund og laver en gødning, der passer til netop deres 
jordbund. 

LEKTION 8-14 – KATALYSE
Eleverne undersøger, hvordan en katalysator virker, gennem eksperimenter, der tester en katalysators 
påvirkning af en reaktions hastighed. Herefter undersøger eleverne sammenhængen mellem katalysatorens 
overfladeareal, og hvor hurtigt reaktionen går.

LEKTION 15-18 – PRODUKTION
Eleverne arbejder med, hvordan katalyse bliver brugt til produktion af ammoniak, og bygger digitalt et 
ammoniakanlæg og gennemgår de kemiske reaktioner, der sker i anlægget. Herefter perspektiverer eleverne 
brugen af katalysatorer i industrien til deres egen hverdag.

LEKTION 19-22 – MILJØ
Eleverne opstiller en model for, hvordan søens kredsløb bliver påvirket, hvis næringsstoffer fra gødningen 
bliver udvasket fra jorden og ender i vandmiljøet. Derefter undersøger eleverne risikoen for udvaskning af 
næringssalte fra deres eget lands jordbund. 

LEKTION 23-25 – PERSPEKTIVERING
Eleverne perspektiverer deres opnåede viden, når de skal foreslå en udviklingsstrategi for Mali. De sætter 
sig ind i Malis klima, jordbund, industri og geopolitiske udfordringer. Derefter vælger eleverne blandt de 
handlemuligheder, som de har lært gennem forløbet, så de kan foreslå en fælles udviklingsstrategi for Mali.

Fællesfagligt forløb på 25 lektioner over fem uger, ideelt tilrettelagt som fem hele naturfagsdage.
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Turbovækst er udviklet sammen med et forskerteam fra 
den danske virksomhed Haldor Topsøe.

Haldor Topsøe blev grundlagt i 1940 og har siden 
1944 produceret katalysatorer, som bruges til mange 
forskellige formål. Katalysatorerne bruges blandt 
andet til at fremstille ammoniak og svovlsyre til brug i 
kunstgødning, til at omdanne råolie til diesel og benzin og 
til at fremstille biobrændsler og bioplastik. 

Katalysatorer er med til at mindske både energi- og 
ressourceforbruget i industrien, og derfor er katalysatorer 
med til at understøtte en mere bæredygtig produktion.

Et meget vigtigt produkt, som produceres ved hjælp af 
en katalysator, er ammoniak, som bruges i kunstgødning. 
Ammoniakkatalysatoren har været kendt siden 1909. 
Ammoniak er det stof, der produceres næstmest af i 
verden (150 mio. tons hvert år), og faktisk produceres 
cirka halvdelen af verdens ammoniak ved hjælp 
af teknologiske løsninger fra Haldor Topsøe. Uden 
katalysatoren til at lave ammoniak ville vi mangle 
mad til en tredjedel af verdens befolkning. Den 
ammoniakkatalysator, som I skal bruge i Turbovækst, er 
den samme katalysator, som bruges på fabrikker rundtom 
i verden. 

Haldor Topsøes forskningsafdeling ligger i Lyngby, og 
virksomhedens danske fabrik ligger i Frederikssund. 
Haldor Topsøe har cirka 2.500 ansatte, hvoraf de fleste 
arbejder i Danmark. 

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDER
Grundskolen har med konceptet Åben Skole 
fokus på at samarbejde om undervisningen med 
eksterne virksomheder, forskningsinstitutioner 
og organisationer. Der er ofte et fælles ønske om 
samarbejde, men praktiske og økonomiske forhold 
kan vanskeliggøre dette.

LIFEs undervisningstilbud understøtter aktivt Åben 
Skole-samarbejdet med en landsdækkende 
naturfaglig infrastruktur. Via LIFE Forløb og 
platformene MY:LIFE, LIFE Kit, LIFE Mobil 
Lab og LIFE Campus stiller vi virksomheder, 
forskningsinstitutioner og organisationers viden til 
rådighed for elever og lærere i hele landet.

Virksomheder, forskningsinstitutioner og 
organisationer bidrager med deres ansattes tid 
og adgang til ny teknologi eller viden. Det sætter 
LIFEs udviklingsafdeling i en didaktisk ramme, der 
passer til et givent klassetrin, de ministerielle mål 
og skolens hverdag. LIFE har det fulde ansvar for 
undervisningsforløbenes indhold og kvalitet.

SAMARBEJDE MED HALDOR TOPSØE 
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 » understøtter den almindelige undervisning

 » tager udgangspunkt i en virkelighedsnær problemstilling

 » udvikles i samarbejde med en virksomhed eller  
forskningsinstitution

 » belyser aktuelle samfundsudfordringer og understøtter et 
eller flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

 » understøtter Fælles Mål (grundskolen) eller kernestoffet og  
de faglige mål (ungdomsuddannelser) for STEM-fagene

 » indeholder sammenhængende undervisningsforløb

 » er kvalificeret af løbende brugerundersøgelser og tests

 » er baseret på et solidt naturvidenskabeligt og naturfags-
didaktisk vidensgrundlag

 » inkluderer faglig og metodisk støtte til læreren.

ET UNDERVISNINGSFORLØB FRA LIFE

HVAD KRÆVER DET AT ARBEJDE MED 
ET LIFE FORLØB?

 » LIFEs tilbud til skolerne er gratis, men ikke uforpligtende. 
Vi lægger meget stor vægt på, at undervisningen med et 
LIFE Forløb bliver af høj kvalitet for lærere og elever.

 » Den vigtigste forudsætning for et succesfuldt LIFE 
Forløb er, at undervisningen med LIFE Kit altid sker under 
 lærerens ansvar og med skoleledelsens opbakning. 

Andre vigtige forudsætninger er, at læreren: 

 » har sat sig grundigt ind i forløbet, inden undervisningen 
begynder

 » diskuterer undervisningen med kollegaer

 » bruger den tid på forløbet, som det er udviklet til.



BESØG LIFE.DK, OG TILMELD DIG NYHEDSBREVET

LIFE CAMPUSLIFE LAB & LIFE MOBIL LAB

MY:LIFE LIFE KIT

OM LIFE

I LIFEs hovedsæde i Lyngby kan klasser komme på 
besøg og arbejde i de fuldt udstyrede laboratorier, LIFE 
 Campus Labs. I LIFE Campus afholdes der også events og 
 konferencer. LIFE Campus åbner i efteråret 2021.

Mange LIFE Forløb indeholder som overbygning et forløb 
med besøg i et af LIFEs fuldt udstyrede laboratorier. 
 Klasser kan fx besøge et regionalt LIFE Lab eller få besøg 
af LIFE Mobil Lab på skolen.

I alle LIFE Forløb skal klassen anvende platformen MY:LIFE, 
hvor forløbene udgives digitalt. Her findes fagtekster, 
quizzer og interaktive opgaver til brug i undervisningen. 
Klassens lærer kan også finde vejledninger på MY:LIFE.

Alle LIFE Forløb indeholder et forløb med materialer fra 
et LIFE Kit. I materialekassen kan der fx være VR-briller, 
enzymer og Rhizobia-bakterier. Et LIFE Kit bookes på LIFE.
dk og leveres direkte til skolen via CFU. 

LIFE står for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter.   
Vi er et nyt landsdækkende og almennyttigt læringsinitiativ, 
og vi er med til at styrke interessen for naturvidenskab hos 
børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

LIFE Fonden står bag initiativet, der sætter nye 
stand arder for anvendelsesorienteret, undersøgelses-
baseret og eksperimenterende naturfagsundervisning. 

Kernen i LIFE er vores undervisningsforløb - LIFE Forløb. 
De er udviklet af LIFEs udviklingskonsulenter i tæt samspil 
med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer. LIFE 
Forløb er gratis at anvende, da de uddeles som bevilling 
fra LIFE Fonden.

LIFE Forløb består af to selvstændige forløb med egne 
læringsmål – et kitforløb og et labforløb. I LIFE forløbet 
skal du anvende disse platforme:


