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

Kære lærer 

Tak, fordi du har booket “Kræftens Gåde”.  
På de næste sider kan du læse en kort 
introduktion til forløbet. 

Du står nu med dine materialekasser, LIFE Kit. 
I kasserne ligger et papir med oplysninger om 
sikkerhed og opbevaring af materialer.  

Når du har kigget kasserne igennem, skal du 
gå ind på vores digitale platform, mylife.dk. 
Her fi nder du en lærervejledning med alle 
informationer om forløbet. 

Vi har lagt mange kræfter i at udvikle et 
undervisningsforløb, som kan være med til 
at vække danske elevers begejstring for 
naturvidenskab. Hvis du har spørgsmål, ris 
eller ros, er du altid velkommen til at kontakte 
os på lifesupport@life.dk eller på telefon 
22 34 48 96. 

God fornøjelse! 

Christine Antorini 
Adm. direktør i LIFE Fonden



I KRÆFTENS GÅDE ARBEJDER 
ELEVERNE MED VERDENSMÅL 3 

KOM GODT I GANG MED KRÆFTENS GÅDE PÅ MY:LIFE
FIND LÆRERVEJLEDNING OG MEGET MERE PÅ MYLIFE.DK

INTRODUKTION
Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. I “Kræftens Gåde” 
skal eleverne undersøge, hvordan kræft opstår, og hvordan vi kan 
forebygge sygdommen.

Hver tredje dansker får kræft, inden de er fyldt 
75 år. Ofte opdages sygdommen for sent, og i 
nogle tilfælde er behandlingsmetoderne ikke 
tilstrækkelige. For bedre at kunne forebygge og 
behandle den komplekse sygdom har vi behov 
for at vide mere om mekanismerne bag kræft. 

I “Kræftens Gåde” undersøger eleverne, 
hvordan strålingsskader i vores DNA kan føre til 
kræft. Eleverne følger en fi ktiv fortælling om en 
atomkraftulykke, hvor de bl.a. skal arbejde med: 

• Vinddata og computersimulationer 
udarbejdet af PDC-ARGOS i samarbejde 
med DMI  

• Vævsprøver af rask væv og kræftvæv fra 
Kræftens Bekæmpelse 

• Statistik over risikofaktorer for udvikling 
af kræft udarbejdet i samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse 

Du kan læse mere om det faglige indhold, 
forløbets opbygning og de didaktiske 
overvejelser i lærervejledningen på mylife.dk. 

”Kræftens Gåde” er udviklet i samarbejde med 
forskere fra Kræftens Bekæmpelse og DMI. 

”Sikre et sundt liv for alle 
og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper”
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LÆRINGSMÅL 
”Kræftens Gåde” tager udgangspunkt i Fælles Mål.
Læs mere om læringsmålene på forløbets forside på 
mylife.dk. 

DIN FORBEREDELSE 
I lærervejledningen kan du læse om din forberedelse til 
undervisningsforløbet. Det er fx en fordel, hvis eleverne 
tidligere har arbejdet med cellers opbygning og med 
atomer og molekyler. 

Læs mere i afsnittene ”Din forberedelse” og 
”Forudsætninger” i lærervejledningen på mylife.dk.

SIKKERHED 
I LIFE Kit ligger et papir med oplysninger om sikkerhed 
og opbevaring af materialer. Læs mere om sikkerhed i 
lærervejledningen på mylife.dk. 

PLANLÆGNING 
”Kræftens Gåde” varer 15 lektioner fordelt på tre uger. 
Spiringen af planter i væksteksperimentet tager tre uger.  

Læs mere i afsnittet ”Organisering” i lærervejledningen 
på mylife.dk.

SEND MATERIALER RETUR 
Materialerne i LIFE Kit skal snart bruges i en anden 
klasse. Husk derfor at sende materialerne retur, når du 
er færdig med forløbet. 

Læs mere i indholdsoversigten, der ligger i LIFE Kit.

KONTAKTOPLYSNINGER 
Du er altid velkommen til at kontakte os på 
tlf. 22 34 48 96 eller lifesupport@life.dk. 



BESØG LIFE.DK OG TILMELD DIG NYHEDSBREVET

OM LIFE

LIFE CAMPUS LABLIFE MOBIL LAB

MY:LIFE LIFE KIT

I LIFE Campus i Lyngby er der tre fuldt udstyrede 
 undervisningslaboratorier. Her kan klasser fra skoler i 
nærheden af LIFE Campus blive undervist i labforløb.

Flere LIFE Forløb kan udvides med et labforløb, som kan 
gennemføres i Mobil Lab. Her kommer undervisere fra LIFE 
ud på skolen og underviser i et fuldt udstyret laboratorium.

MY:LIFE er den digitale læringsplatform, som du og dine 
elever skal bruge til alle LIFE Forløb. Her fi nder du også 
lærervejledninger og lærerguider. 

Når du booker et LIFE Forløb, modtager du et LIFE Kit 
med fysiske undervisningsmaterialer, som klassen skal 
bruge sammen med MY:LIFE. 

LIFE står for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter.  

LIFE Fonden står bag det landsdækkende og almen-
nyttige læringsinitiativ. Vores mission er at styrke børn 
og unges interesse for naturvidenskab i skoler og 
på ungdomsuddannelser. Det gør vi ved at udvikle 
naturfaglige undervisningsforløb, som vi tilbyder gratis.

I alle undervisningsforløb fra LIFE arbejder eleverne 
med aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter 
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et LIFE Forløb 
understøtter den almindelige undervisning og lever op 
til relevante Fælles Mål i grundskolen og faglige mål på 
ungdomsuddannelserne


