
Krop og energi  Susan Diemar & Steen Toft Jørgensen 

Tema i nv: Krop og energi 
 
Fase 1: faglig opdatering 

Projektarbejdet indledes med faglige gennemgange i fagene fysik og biologi. 
Fysik: energi og energiomsætning. Biologi: kroppen, stofskifte og fordøjelsen. 

Fase 2: projektarbejde i grupper, hvor rapportering sker via Google website 
 

Projektarbejde 
Udgangspunktet er websitet: http://steen-toft.dk/nv/krop/ , hvor der ligger nogle links. Samt 
henvisning til hæftet ”Menneskekroppen som motor” som PDF-fil og med opgaver. 
Ligeledes ligger der materiale på Lectio, f.eks. siderne ”Energi i kroppen” og ”C – det er idræt”. 
 

Rapporteringen via Google website 
Rapporten skal omfatte emnerne: 

• Energiomsætning i kroppen 
• Motion 
• Kondition 
• Styrketræning 
• Sundhed 

Der skal indgå en del forsøg med tilhørende målinger. Gerne med data fra flere end jer selv. 
F.eks. BMI, BMR, Cooper-test, armbøjninger, kroppens proportioner osv. 
Ligeledes eksempel på beregninger af energiindholdet i mad. Det kan være hvad man skal spise for at 
neutralisere forbruget under Cooper-testen, eller det kan være en dags fortæring. 
 
Website-skriverierne afsluttes senest fredag d. 3. december 2010 kl. 18.  
Steen & Susan vil så bedømme de færdige websites. 
 
Rapporteringen indgår i slutprøven i december. 
 
 
Ang. Websitet: 
 
Hver gruppe opretter sit eget website under domænet hg2010z.dk. Login på sites.hg2010z.dk
Én fra gruppen er ejer (som kan slette hele sitet!). De øvrige fra gruppen skal være editorer. Alle 
elever + Steen og Susan skal være læsere. 
Det er vigtigt, at disse rettigheder opsættes korrekt fra starten! 
 
Det vil være en god ide at skrive forklaringer i tekst, indsætte billeder (skal uploades fra fil), lave 
tabeller, vise skærmklip fra beregninger i Maple/Excel (gem som billedfil), vise skærmklip med 
beregning via websitet HealthCalc, vise skærmklip fra hæftet (PDF-filen), indsætte links, variere 
skriftstørrelse osv. Så det hele virker indbydende og overskueligt. 
 
Lav et nyt menupunkt til hvert underområde. 
I kan når som helst skifte layout og flytte menupunkt op eller ned i rækkefølgen. 
 
NB: De oprettede websites kan ikke deles med folk udefra, og kan kun ses af medlemmerne af 
hg2010z.dk (efter login). På den måde slipper vi for alt bøvlet med ophavsret! 

http://steen-toft.dk/nv/krop/
http://sites.hg2010z.dk/
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