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ELEVAKTIVITET 1: 
TEGN TEGNINGEN (15 MIN.)

Målet med aktiviteten er, at eleverne fokuserer på 

modellen og bliver nysgerrige på, hvad det er, der 

sker. Der vil være elementer, de kender til i forvejen, 

for eksempel fra træet med blade og rødder samt 

pilene, der viser en proces. 

Ellers kan alt andet være nyt, og aktiviteten kan 

få eleverne til at lægge mærke til detaljer og gå i 

dialog om, hvad de tror der sker. 

I grupper skal de tegne en fælles tegning, der lig-

ner originalen. Eleverne skiftes til at tegne. 

Sådan gør I 

Eleverne inddeles i grupper på 4. Gruppemedlem-

merne tildeles numre fra 1-4.

Elev nr. 1 fra hver gruppe får lov til at memorere 

modellen, der er skjult for resten af eleverne i 1 

minut. Herefter tegner elev 1 på gruppens ark.

Elev nr. 2 gør det samme. Eleverne må ikke tale 

sammen, før nr. 3 skal tegne. 

Inden nr. 3 skal tegne, må eleverne tale sammen 

om, hvad der mangler på deres tegning, og hvad 

elev nr. 3 skal være særligt opmærksom på. 

Elev nr. 4 må kigge på tegningen så længe, det er 

nødvendigt.

Afslut aktiviteten med en klassesamtale om, hvad 

tegningen viser. Diskuter, hvad I kan bruge jeres 

nye viden til.

Tegn på læring

Eleverne siger de ord, der er præsenteret på model-

len. Eleverne deltager aktivt i klassesamtalen.
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ELEVAKTIVITET 2: 
LÆS TEKSTEN

Målet med aktiviteten er, at eleverne får viden om 

nitrogenkredsløbet, og at de udvikler kompetencer 

til at læse en faglig tekst. 

Sammen skal I læse teksten og vælge tekstens 

nøgleord. Herefter skal I sætte dem i system, og til 

sidst skriver eleverne deres egen informerende tekst 

om nitrogenkredsløbet. 

Sådan gør I 

Aktiviteten bygger på den viden, eleverne har om 

nitrogenkredsløbet fra elevaktivitet 1. Læreren 

begynder med at læse teksten højt for alle elever. 

Se elevark1 

Efter hvert afsnit spørges ind til teksten, og fagord 

og førfaglige ord forklares og vælges ud som nøg-

leord. Fagord er ord, der knytter sig til et bestemt 

fagligt område, fx. nitrifikation, mens førfaglige ord 

også bruges i andre sammenhænge, fx. nedbrudt.

Herefter organiseres nøgleordene i et begrebskort. 

Se elevark 2.

Aktiviteten afsluttes med, at eleverne skriver nøgle-

ordene i meningsgivende sætninger. Sætningerne 

kan eleverne senere bruge i deres præsentation. 

Tekst Nøgleord

Mineralisering

Nitrogen er bundet i træets proteiner. 

Når et blad falder til jorden, bliver det spist og nedbrudt af smådyr og bakterier. 

Nitrogen bliver frigivet i form af ammonium-ionen (NH4
+).  

Man siger nitrogenet bliver mineraliseret.

Mineralisering

Nitrogen

Nedbrudt

Ammonium-ion 

(NH4
+)

Nitrifikation

Ammonium (NH4
+) bliver omdannet eller nitrificeret til nitrat (NO3

-).

Det er bakterier, som sørger for omdannelsen. 

En type bakterier, som hedder nitrosomonas, omdanner/ilter ammonium (NH4
+) 

til nitrit (NO2
-). 

En anden type bakterier, som hedder nitrobacter omdanner nitrit (NO2
-) til nitrat 

(NO3
-). Denne omdannelse af ammoniak til nitrat kaldes nitrifikation.

Nitrifikation

Bakterier

Nitrit (NO2
-)

Nitrat (NO3
-)

Nitratreduktion

Nitrat er opløst i det vand, der er i jorden, og kan optages af planter gennem 

rødderne. Planter bruger nitrat til opbygning af proteiner, der sammen med 

andre stoffer udgør planten. Plantens omdannelse af nitrat til proteiner hedder 

nitratreduktion. 

Opløst

Plante

Proteiner

Andre stoffer

Omdannelse

TEKST OG NØGLEORD

2




