JAGTEN PÅ ALLERGIEN
GRATIS FÆLLESFAGLIGT UNDERVISNINGMATERIALE TIL NATURFAG,
SKRÆDDERSYET TIL DIG SOM UNDERVISER I FOLKESKOLEN

KÆRE UNDERVISER
Jagten på Allergien er et digitalt undervisningsmateriale, der øger
elevernes handlekompetencer. Materialet giver eleverne
bevidsthed om de naturfaglige aspekter af hverdagen, ved at koble
fx kemi og immunsystemet med cremer, deodoranter mm. fra
elevernes hverdag.
Det er nemt at gå til, gratis og rettet mod fagene:

VIDSTE DU?

•

Natur/teknologi

•

Fysik/kemi

•

Biologi

Hvad er Jagten på Allergien?
1 ud af 10 danskere lider af
hudallergi. Det klør, ser
ubehageligt ud og kan
spænde ben for
drømmejobbet.

•

Problemorienteret undervisning i naturfagene

•

Fagtekster, opgaver og aktiviteter til eleverne

•

Læringsmål, tegn på læring og forslag til forløbsplan

•

Kan anvendes som en del af den fælles naturfagsprøve

•

Handlekompetencer og perspektivering til egen hverdag

Men hudallergi kan
forebygges.

•

Differentieret undervisning til 5.-6. kl. og 8.-9. kl.

•

Overskuelig oversigt over hvilke Fælles Mål der dækkes

Jagten på Allergien er et
gratis, fællesfagligt
undervisningsmateriale,
som styrker elevernes
handlekompetencer og
hjælper dem med at
nedsætte risikoen hudallergi.
Materialet er skræddersyet
til dig som underviser og
kan bruges til 5.-6. kl. og 8.9. kl.
Brug Jagten på Allergien i
fagene:
Natur/teknologi
Fysik/kemi
Biologi

Gamification: I Jagten
på Allergien skal
eleverne selv
vælge en avatar der har
hudallergi.
På lærersiden får du
som lærer information
om materialet,
forløbsplan, læringsmål
og tegn på læring

Udgangspunkt i elevens egen hverdag
Eleverne skal via materialet
på hjemmesiden, egne
undersøgelser, erfaringer,
praktiske forsøg og
samarbejde lære om de
forskellige aspekter af allergi.
De fire naturfaglige
kompetencer, Undersøgelse,
Modellering, Perspektivering
og Kommunikation, danner
rammen for materialet, og
eleverne bliver derfor trænet i
at tænke og arbejde
naturfagligt.

Jagten på Allergien kan
findes gratis på
Jagtenpåallergien.dk og
kræver Uni Login. Vi har
allerede inviteret din skole
til at bruge materialet. I skal
bare klikke OK i jeres
system.
Materialet vil også være at
finde på
Undervisningsministeriets
Materialeplatform
Gå direkte til
undervisningsvejledningen –
klik her!

På elevernes avatarside har de adgang til en logbog, hvor
de skriver deres hypotese og gemmer resultater. Materialet
indeholder fagtekster om fx immunsystemet og parfume
samt praktiske og teoretiske aktiviteter
Dermed giver Jagten på Allergien både en konkret viden om huden og
immunsystemets opbygning, og mindst ligeså vigtigt, en viden om
hvordan naturfaglige problemstillinger kan undersøges og give
handlekompetencer fx om egen og andres sundhed.

Jagten på Allergien indeholder inspirerende fagtekster
understøttet af infografik og masser af forskellige aktiviteter og
opgaver, der stilladserer og perspektiverer det faglige indhold

?
For spørgsmål, kontakt Louise Grave-Larsen eller
Rikke Bille i Astma-Allergi Danmark.
Vi har ferie i uge 26, 27 og 28

43 43 59 11
info@astma-allergi.dk
Med venlig hilsen
Astma-Allergi Danmark

