
Undervisningssites 
og -projekter 

Beskrivelse Materialer Forankret 

 
Liv i Lungerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støttet af midler fra Ministeriet 
for Børn og Undervisnings tips- 
og lottomidler, Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse og en 
række private donorer. 

 
Online undervisningssite omkring lunger 
og sundhed til udskolingen i 
folkeskolen. Lærerne tilrettelægger 
undervisningen ud fra materialet.  
 
Materialet er opdelt i 15 temaer, hvor 
der er faglige tekster, videoer, 
produktionsopgaver og øvelser. 
 
Materialet er målrettet forskellige fag i 
udskolingen og kan både bruges mono- 
og tværfagligt.  
 
Kan anvendes frit fra hjemmesiden og 
kræver ikke login. 
 

 
Temaer: 

 Ud i det blå 

 Liv i Lungerne 

 Piv i Lungerne 

 Træk Vejret 

 Parlamentet 

 Start Kampagnen 

 Rend og Hop 

 Det’ Cool 

 Få sjælen Med 

 Der er noget i Luften 

 Fit for Fight 

 Fup eller Fakta 

 Du blir’ hvad du gør 

 Sundhedspolitik 

 Er vi alle lige? 
 

 
www.livilungerne.dk 
 

 
Lunger på Arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Online undervisningssite til 
erhvervsuddannelser. Udviklet i 
samarbejde med Autolinje og transport- 
og logistiklinjen. Lærerne tilrettelægger 
undervisningen ud fra materialet.  
 
Materialet er opdelt i 4 temaer, som 
hver har fire tilgange: 

 ’Læs’ – faglige tekster 

 ’Se’ – videoer, som forklarer  

 ’Gør’ – forskellige opgaver og 
øvelser 

 
Temaer: 

 Lunger på Arbejde 

 Dine Lunger 

 Op i Gear 

 Sundhed og Samfund 
 

 
www.lungerpåarbejde.dk 
 

http://www.livilungerne.dk/
http://www.lungerpåarbejde.dk/


Støttet af Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse via 
Partnerskabspuljen.  
Lunger på arbejde er en del af 
partnerskabsprojektet Sundere 
Erhvervsskoler – ’Kroppen op i 
gear’ af Hjerteforeningen. 

 ’Svar’ – tip en 13’er tester 
elevernes viden 
 

Materialet kan anvendes direkte fra 
hjemmesiden og kræver ikke login. 
 

 
Københavns Kommune  
Vandpibeprojekt  
Folkeskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betalt af Københavns 
Kommunes Center for Sundhed 
Tilbydes til lærere på 
folkeskoler i Kbh. gennem 
aktivitetskatalog 
 

 
Lungeforeningen har udarbejdet et 
forløb for Københavns Kommunes 
Center for Sundhed. Forløbet (60 min.) 
handler om vandpiberygning og risici og 
er målrettet udskolingen (7.-9. klasse). 
Undervisningsmaterialet består af tre 
emneforløb: 
 
1. Sundhed og lunger (Idræt) 
 
2. Medier, industri og kampagner 
(dansk) 
 
3. Luft og forurening (biologi) 
 
Forløbet er udviklet til at lærere kan 
bruge det i undervisningen. 
 

 

 Holdningskort 

 Mies Historie 
 

Sundhed og lunger (Idræt) 

 PP-præsentation 

 Stjerneløb 
 

Medier, industri og kampagner (dansk) 

 PP-præsentation 

 Dilemmaspil 
 
Luft og forurening (biologi) 

 PP-præsentation 

 Kuliltemåling 
 

 
Liv i Lungerne 
www.livilungerne.dk/temaer/vandpibe 
 
 

 
Københavns Kommune  
Vandpibeprojekt 
Ungdomsuddannelser 
 
 
 
 

 
Lungeforeningen har udarbejdet et 
forløb for Københavns Kommunes 
Center for Sundhed. Forløbet (60 min.) 
handler om vandpiberygning og risici og 
henvender sig til unge på alle 
ungdomsuddannelser. 
 

 

 PP-præsentation 

 Holdningskort 

 Dilemmaer 

 Quiz: Dine Lunger 

 Quiz: Sundhed og Samfund 

 Luft i ballon øvelse 

 Kuliltemåling 

 Rygestopplan 

 
Lunger på Arbejde 
www.xn--lungerparbejde-
rib.dk/fagtekster/vandpibe-
undervisningsforl%C3%B8b 
 
 

http://sundhed.kk.dk/sites/sundhed.kk.dk/files/rogfri_skoletid_katalog_2016.pdf
http://www.livilungerne.dk/temaer/vandpibe
http://www.lungerpåarbejde.dk/fagtekster/vandpibe-undervisningsforl%C3%B8b
http://www.lungerpåarbejde.dk/fagtekster/vandpibe-undervisningsforl%C3%B8b
http://www.lungerpåarbejde.dk/fagtekster/vandpibe-undervisningsforl%C3%B8b


Betalt af Københavns 
Kommunes Center for Sundhed 
Tilbydes til 
ungdomsuddannelser i Kbh. 
gennem aktivitetskatalog 
 

Forløbet består af oplæg og aktive 
øvelser. 
 
Forløbet er udviklet til at 
sundhedskonsulenter og lærere kan 
bruge det i undervisningen eller 
fællestimer.  

 Sugerørsøvelsen 

 
Køge Forebyggelseskaravane 
 
 
 
 
Samarbejde med Køge 
Kommune siden 2015  
 
I 2015 underviste ISP, men fra 
efterår 2016 har ISP og MM 
klædt sundhedsplejersker på til 
at varetage undervisningen 

 
Lungeforeningen har udarbejdet et 
forløb om sundhedsadfærd og risici for 
Køge Kommune til 
Forebyggelseskaravanen. Projektet 
består af to dele: 
 
1. Forløb (60 min.) til udskolingsklasser 
om sundhedsadfærd og risici med et 
oplæg og aktive øvelser. 
 
2. Uddannelsesdag for 
sundhedsplejersker, som skal undervise 
på Forebyggelseskaravanen 
 

 
Undervisningsforløb 

 Drejebog 

 PP-præsentation 

 Holdningskort 

 Dilemmaer 
 
Uddannelsesdag 

 Drejebog 

 PP-præsentation 

 
Film om forløbet: 
Film på vej – hold øje med 
Lungeforeningens facebook-side, hvor 
den vil blive vist. 
 
 

 
Brøndby Kommune 
Forløb til udskolingen 
Forløb til mellemtrinnet 
 

 
Lungeforeningen har lavet og afprøvet 
flere forskellige undervisningsforløb 
sammen med Brøndby Kommune siden 
2015. 

 
Undervisningsforløb 

 Træk Vejret 

 Op i Gear 

 PP-præsentation 

 Drejebog 
 

 
Liv i Lungerne 
http://www.livilungerne.dk/skoletilbud 
 
 

 
Team Rynkeby 

 
Lungeforeningen har udarbejdet 
undervisningsforløb til alle tre trin i 
folkeskolen. Forløbene til mellemtrin og 
udskolingen tager udgangspunkt i Liv i 

 
Undervisningsforløb 

 Alberts historie (indskoling) 

 Sundhed og lunger-oplæg og 
stjerneløb (mellemtrin) 

 
Lunge.dk 
www.lunge.dk/boern-unge/viden-
undervisningsmateriale-om-kritiske-
lungesygdomme-blandt-boern 
 

http://www.sundhed.kk.dk/ungdomsuddannelse
http://www.livilungerne.dk/skoletilbud
http://www.lunge.dk/boern-unge/viden-undervisningsmateriale-om-kritiske-lungesygdomme-blandt-boern
http://www.lunge.dk/boern-unge/viden-undervisningsmateriale-om-kritiske-lungesygdomme-blandt-boern
http://www.lunge.dk/boern-unge/viden-undervisningsmateriale-om-kritiske-lungesygdomme-blandt-boern


Lungerne. Består at oplæg og 
inddragende øvelser. 
 

 Sundhed og lunger-oplæg 
(udskoling) 

 

GAME Lungeforeningen er en del af et 
partnerskabsprojekt, hvor vi har 
inspireret til at arbejde med lunger og 
rygestop/start og udviklet en række 
aktiviteter/øvelser   

V.I.A.-kort 

 Ronaldo 

 Pust liv i lungerne 

 Jump 

 Planken 

GAME 
http://gamedenmark.org/ 
 
 

 

http://gamedenmark.org/

