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KAPITEL 1

INTRODUKTION TIL EDISON

HVAD ER EDISON?

Edison er et projektforløb primært for 7. klassetrin, hvor der arbejdes struktureret med
kreativitet, idéudvikling og innovation, og hvor eleverne tilegner sig viden og færdigheder, som
skaber et grundlag for entreprenørskab og iværksætteri.

Det betyder, at I skal tænke ud af boksen og slippe fantasien løs.

Kreativitet er et andet ord for op�ndsomhed, at man får nye ideer og udtrykker dem på en
kunstnerisk måde. 

Idéudviking betyder at man arbejder på at få ideer, men også at man kan arbejde med og
udvikle en enkelt idé, så den bliver bedre.

Innovation kan man oversætte med nyudviklet produkt, teknik eller idé. At man skaber
eller indfører noget, der ændrer den etablerede metode eller opfattelse, fx af teknisk eller
videnskabelig art. Det vil sige, at man kan tage fat i noget der allerede �ndes og gøre det lidt
bedre.

Projekt Edison handler altså om at gøre jer nysgerrige på verden omkring jer, men også at få
jer til at �nde jeres indre op�nder frem. Hvem ved, måske sidder I med svaret på fremtidens
problemer.

Lille intro �lm til Edison "Idevejen"

Introduktion til
'Idévejen'
Dette projekt handler om innovation
og entreprenørskab. Det går ud på at
få nogle helt nye idéer, som kan skabe
værdi for andre og prøve at få idéerne
til at blive til virkelighed. Der er mange,
der mener, at det er noget af det
vigtigste at kunne i fremtiden, så vi
kan blive ved med at forbedre verden
og klare os godt. Først kommer I til at
arbejde med at �nde viden, og
derefter skal I �nde på nye, innovative
idéer. I vil blive guidet igennem en
masse forskellige opgaver, der alle har
et helt bestemt formål - nemlig på
forskellige måder at hjælpe jer med at
�nde på noget virkelig originalt og nyt.
Når I har fået rigtigt mange idéer, skal
I udvælge én, som I skal udvikle og
forbedre, så den til sidst er god nok til
at blive præsenteret for andre og
måske blive til virkelighed. Undervejs
skal I øve jer i at tænke over, hvad man
kan lære af at arbejde på denne måde,

https://vimeo.com/171061833/d6a6d292c3
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og til sidst skal I samle op på alt det, I
har lært i hele projektet.

HVAD SKAL VI?

I dag bliver I introduceret til de tre delemner, der ligger i dette års Edison projekt.

I år er overskriften GRØN OMSTILLING, og I skal lære noget om: 

Energi
Klima
Forbrug med omtanke

I skal også lære noget om:

Idégenerering
Idéudvikling
Kompetenceafklaring
Informationssøgning

I uge 39 skal I arbejde projektorienteret og i grupper med at udvikle en idé, der kan løse et af
de problemer, vi står overfor og på den måde gøre verden til et grønnere sted.

I skal vælge et af delemnerne, som I vil �nde en løsning til.

Den 4. oktober er der fremlæggelse af alle projekter i hallen, der kommer dommere udefra og
bedømmer jer på både idé, proces, produkt og formidling.

Vinderne går videre til en lands�nale.

VIGTIGT

Det er meget vigtigt, at I i løbet af ugen gemmer alle jeres skitser og prototyper.

https://vimeo.com/171061833/d6a6d292c3
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10517242/full/procesplan-edison.png
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Det må ikke kun være det endelige produkt, der er med til præsentationen.

Processen er vigtigt, da den viser hvilken vej I er gået og hvilke problemer I er stødt på
undervejs. 

I kan også tage fotos af jeres arbejdsproces og samle dem i en præsentation, der kan vises til
dommerne.

Dommerne er ikke nødvendigvis interesserede i at se noget, der er perfekt, men derimod
noget, som er nyskabende og som på sigt kan blive til noget perfekt.

I skal også huske på, at det ikke altid handler om at op�nde noget helt nyt og fantastisk, men
det at tilføre en ny dimension til noget, vi allerede kender, også kan være innovativt og med til
at skabe en forandring.

Det gør heller ikke noget, at man fortæller om de problemer man har haft på vejen, for det
siger også noget om den proces man har været igennem og ingen kommer gnindningsfrit
igennem sådan en uge ;-)

HVAD ER PROBLEMET OG HVAD ER GRØN OMSTILLING?

Vi lever i en verden, hvor mange af os har let adgang til mange forskellige ting som elektricitet,
mad, tøj, elektronik og meget andet. Siden vi blev et industrisamfund, har vi kunnet producere
ting i store mængder - og noget af det til meget billige penge.

Vi har fået en tendens til at købe, smide ud og købe igen. Hele tiden vil vi gerne have nyt. For at
kunne producere skal der bruges store mængder råsto�er - ting vi udvinder fra jorden som fx
jern, kobber, kul og olie.

Vi bliver samtidig �ere og �ere mennesker på jorden som forbruger, og som gerne vil have
adgang til materialer og elektricitet. Men mange af de råsto�er, som vi bruger løs af, kan ikke
genskabes, og råsto�er som fx olie og kul tager millioner af år om at blive genskabt.

Så på et tidspunkt risikerer vi, at jordens naturlige råsto�er simpelthen slipper op - det er
faktisk allerede ved at ske. 
En anden udfordring er, at det høje forbrug faktisk er skadeligt for vores miljø og klima. Der
sker en stor udledning af kuldioxid (CO2) i vores atmosfære, når vi udvinder råsto�er og
bruger energi fra fx kul og olie. Det påvirker den globale opvarmning og skaber
klimaforandringer, 
som kan have store konsekvenser for verden.

 
Heldigvis er der mange ting, man kan gøre for at undgå, at det går helt galt. Og der bliver
allerede gjort mange ting. For eksempel har man i mange år arbejdet på at udvikle nye, grønne
energikilder, som ikke slipper op, og som er bedre for klimaet. Desuden har vi også fået mere 
fokus på, at det er vigtigt at sortere og genbruge vores materialer. Så der er allerede mange
gode tiltag i gang.

Men der er stadig brug for nye idéer til, hvordan vi kan ændre den måde, vi lever på, så vi alle
tager mere ansvar for at passe på vores fælles jord. Derfor har vi mere end nogensinde brug
for nye, unge entreprenører, der kan få innovative idéer, og som tør handle på disse idéer og 
være med til at gøre en forskel.

Projekt Edison 'Grøn omstilling' handler om, hvordan vi allesammen kan være med til at gøre
en forskel for verden omkring os ved at sætte fokus på bæredygtighed og hjælpe den grønne
omstilling på vej. 
Med grøn omstilling menes der omstilling til et bæredygtigt system, hvor vi kan leve på jorden
med mange af de samme muligheder, som vi har nu, men uden at jorden tager skade af den
måde, vi lever på. 
 

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10517301/full/save-the-world.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

FORBRUG MED OMTANKE

INDUSTRIALISERINGEN:

En række nye op�ndelser gjorde det i løbet af 18- og 1900-tallet muligt at starte fabrikker, hvor
maskiner kunne overtage produktionen af mange produkter og dermed gøre det hurtigere og
billigere at fremstille varer.

Maskinerne brugte især damp, kul eller olie som kraftkilder. Det er denne udvikling, der
henvises til med ordet industrialisering.

I 1800-tallet producerede fabrikkerne især byggematerialer og boliginventar af bl.a. jern og
træ, landbrugsmaskiner, cykler, stof til tøj, papir, bøger og lign.

Senere kom forskellige plastikprodukter til. Det blev både brugt til kendte produkter og nye
op�ndelser - fx legetøj, køkkenudstyr, elektriske husholdningsmaskiner, radio- og tv-apparater
osv.

STIGENDE PRODUKTION OG FORBRUG:

Denne udvikling har haft stor betydning for vores forbrug gennem tiden.

De nye teknologier har gjort det muligt at masseproducere en lang række produkter, og det
har medført faldende priser på varerne. Når varerne bliver billigere, bliver det mere normalt at
købe nyt, når noget går i stykker, i stedet for at få det repareret.

Vi er også blevet rigere som samfund og har derfor fået større købekraft.

Alt i alt betyder det, at vi producerer og køber langt mere end for bare halvtreds år siden. Den
øgede produktion betyder et stigende forbrug af ressourcer (ressourcer er f.eks. råsto�er,
materialer og energiforbrug), og det har forskellige konsekvenser:

Der anvendes stigende mængder af jordens naturlige råsto�er. Dette er problematisk,
fordi mange af de naturlige råsto�er, vi bruger i vores produktion, kun �ndes i
begrænsede mængder på jorden.
Der bruges store mængder energi på at udvinde råsto�er, producere materialer af
råsto�erne og transportere dem ud til forbrugeren.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10517201/full/groen-omstilling-wiki.png
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Det vil sige, at vi faktisk anvender meget store mængder energi på at fremstille de varer, vi
forbruger hver eneste dag. Størstedelen af den energi kommer fra fossile brændsto�er som
olie og kul. Det betyder, at vores høje forbrug af varer giver en stigning i udledningen af CO2 i
atmosfæren. Og dette har betydning for drivhuse�ekten og den globale opvarmning.

Da industrialiseringen begyndte, var der kun få lande, der var med i denne udvikling. Det var
derfor nemt for de lande at få dækket deres behov for ressourcer. Derfor brugte man løs uden
den store omtanke, og folk i disse lande har vænnet sig til, at deres store forbrug er helt
normalt.

Men faktisk har vi slet ikke ressourcer nok på jorden til, at alle kan leve på denne måde. Hvis
alle levede, som vi gør i Danmark, skulle vi bruge 3,6 jordkloder til at dække vores
behov.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10458458/full/udklip66.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10458465/full/udklip65.jpg
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Hvis man ser på tallene i de tre grafer ovenfor, kan man se, at der er en tydelig sammenhæng
mellem industrialisering, energiforbrug og CO2-udledning. Når et land går i gang med at
udvikle deres industri, kan man se, at økonomien vokser. De får adgang til �ere og billigere
produkter, som de kan bruge selv eller sælge til andre lande. Men fabrikkerne har brug for
energi, og hvis de bruger kul, gas eller olie som energikilder, vil både deres energiforbrug og
CO2-udledning stige. Men der er ikke ressourcer nok til, at alle lande kan fortsætte udviklingen
på samme måde, som vi har gjort. Det er derfor nødvendigt, at vi alle er opmærksomme på,
hvordan vi kan skære ned på vores forbrug, så alle kan få glæde af jordens ressourcer. Også i
fremtiden.

AFFALD:

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10458569/full/udklip64.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10458523/full/udklip63.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10458563/full/udklip62.jpg
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Vi har i mange år indrettet vores forbrug efter, at prisen har været det, der primært har styret,
hvad og hvor meget vi har købt og forbrugt.

Vi har vænnet os til, at næsten alt er tilgængeligt, hvis man har råd til at betale for det. Og det
har de �este! 

Spørgsmålet er nærmere, om kloden også har råd til, at vi fortsætter vores høje forbrug af
ressourcerne?

Nu skal vi have fokus på, hvordan vi kan håndtere vores ressourcer og vores a�ald med
omtanke, så vi udnytter energien og materialerne bedst muligt - til gavn for vores klima.

I a�aldspyramiden kan man få overblik over de forskellige niveauer inden for håndtering af
a�ald.

A�aldspyramiden har 5 niveauer:

Forebyggelse
Genbrug
Genanvendelse 
Forbrænding
Deponi

A�ald

A�ald OCR

1. Nævn de fem niveauer i a�aldspyramiden. Forklar, hvad tanken bag pyramiden er
- hvad kan den bruges til?

2. Hvad er der især fokus på under a�aldsforebyggelse? Hvorfor er det et vigtigt
område?

3. Forklar, hvorfor madspild er et vigtigt indsatsområde.
4. Hvilke fordele er der ved konceptet ‘vugge til vugge’?
5. Hvilke fordele er der ved genbrug generelt?
6. Hvilke materialer er det vigtigt at genanvende? Forklar forskellen på genbrug og

genan- vendelse.
7. Se mindst én af �lmene om, hvordan materialer bliver genanvendt. Forklar,

hvorfor det er vigtigt at genanvende dette materiale, og hvordan det foregår.

SPØRGSMÅL TIL KOPIERNE OMKRING AFFALD

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10458591/full/affaldspyramide_2015_a4.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10393636/affald.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10546242/affald-projekt-edison-ocr.pdf
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ZERO WASTE:

Efterhånden som der er kommet mere fokus på, at det høje forbrug af ressourcer har
konsekvenser, er der startet nye initiativer og tiltag rundt i hele verden. Nogle mennesker har
fx undersøgt, om de kan leve et helt år uden overhovedet at skabe a�ald. Og det a�ald, de
ikke kan undgå at skabe, skal kunne genbruges eller genanvendes. Man kalder denne
tankegang for ‘zero waste’, som betyder ‘nul a�ald’.

Hvis man googler fx ‘zero waste’ eller ‘no impact man’, kan man �nde inspiration til, hvordan
andre har prøvet at leve så bæredygtigt som muligt.

STOP SPILD AF MAD:

Zero waste-bevægelsen foregår især uden for Danmarks grænser indtil videre. Men hvis man
ser på madspild, har vi en unik rollemodel fra Danmark, der virkelig har formået at sætte fokus
på madspild rundt i hele verden. Selina Juul hedder hun, og hun har bl.a. startet initiativet
‘Stop spild af mad’.

Der bliver efterhånden gjort rigtigt mange ting for at mindske madspild:

Mange supermarkeder er begyndt at sætte prisen ned på de varer, der ikke er så
nemme at sælge, eller som snart bliver for gamle.
Det er også blevet nemmere at købe madvarer i små portioner, så man bedre kan nå at
bruge det hele, inden det bliver for gammelt.
Der er også mange ting, man kan gøre derhjemme. Fx kan man lave madplaner og
indkøbslister, så man kun køber de ting, man har brug for.

HJEMMESIDER TIL INSPIRATION:

8. Hvorfor er det vigtigt, at man a�everer sit elektroniske a�ald det rigtige sted?
9. Forklar, hvorfor der bruges store mængder energi til at fremstille en mobiltelefon.

Forklar mobiltelefonens kredsløb.
10. Hvad er forskellen på forbrænding og deponi? Hvad er bedst?

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10458722/full/udklip61.jpg
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www.a�ald.dk
www.dakofa.dk
http://mst.dk/a�ald-jord/a�ald/
www.avv.dk/hvorfor-genbruge/
www.stopspildafmad.dk
https://videnskab.dk/en/node/24743
http://mindthetrash.dk/kredsloeb-oversigt/
https://storyofstu�.org/
www.globalis.dk/Statistik
www.worldometers.info/da/
http://world-statistics.org/index.php
www.gapminder.org/data/
http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Klima
http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Globalt%20forbrug%20af%20energi

Zero waste

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

KLIMA

Alle 1´erne skal læse om følgende:

Drivhuse�ekten + Hvad er drivhusgasser + Målestok for drivhusgasser i Klima 1 (pdf
nedenfor)

Alle 2´erne skal læse om følgende: 

Global opvarmning og klimaforandringer i Klima 1 (pdf nedenfor)

Alle 3´erne skal læse om følgende: 

Fossile brændsto�er i Klima 2 (pdf nedenfor)

Alle 4´erne skal læse om følgende: 

Vedvarende energi + solen + vind + vand i Klima 2 (pdf nedenfor)

Alle 5´erne skal læse om følgende: 

1. Hvad kan man gøre, hvis man vil forsøge at leve efter ‘zero waste’?
2. Hvorfor tror du, nogen vælger at være så ekstreme, at de slet ikke vil skabe nogen

former for a�ald? Kunne du selv tænke dig at prøve at leve på denne måde?
3. Hvad gør man i supermarkeder for at mindske madspild?
4. Hvor meget mad tror du, I smider ud hjemme hos dig om ugen? Hvad smider I

mon mest ud af?
5. Hvad kan man gøre derhjemme for at mindske madspild?

SPØRGSMÅL TIL KOPIERNE OMKRING ZERO WAST…

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10499378/full/klima.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10393641/zero-waste.pdf
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Bioenergi + Atomkraft i Klima 2 (pdf nedenfor)

Klima 1 - Projekt Edison

Klima 2 - Projekt Edison

Besvar de spørgsmål, der passe til det, du har læst. 

A. Forklar, hvilke fordele der er ved, at vi har drivhusgasser i atmosfæren. Og hvilke
ulemper. 
B. Forklar, hvad drivhuse�ekten er. 
C. Hvad er et andet navn for drivgassen CO2 ? 
D. Hvordan påvirker udledningen af kuldioxid drivhuse�ekten? 
E. Hvad er den største årsag til udledningen af metangas? Hvad er ulempen ved
metangas 
i forhold til CO2? 
F. Hvad sker der, hvis permafrosten i Arktis smelter? 
G. Hvor mange ton CO2 svarer et ton metangas til? 
H. Hvorfor er den menneskabte CO2-udledning steget så voldsomt de sidste 300 år? 
I. Nævn tre konsekvenser ved, at der kommer surt vand i havene. 
J. Nævn �re forskellige konsekvenser ved tørke rundt omkring i verden. 
K. Hvilke konsekvenser har det, hvis der kommer skybrud i Danmark? Hvilke
konsekvenser 
kan et skybrud have i fx Brasilien? 
L. Nævn mindst én konsekvens ved, at verdenshavene stiger.

SPØRGSMÅL TIL KLIMA 1

Besvar de spørgsmål, der passer til det, du har læst. 

A. Hvad er fossile brændsler? Hvor stor en del af verdens samlede energiforbrug
bliver 
dækket af fossile brændsto�er i dag? 
B. Hvilken type kul er ældre end dinosaurerne? Hvilke problemer er der ved at bruge
kul 
som energikilde? 
C. Hvad bruger vi olie til i Danmark? Nævn tre grunde til at stoppe brugen af olie. 
D. Hvad er vedvarende energi? Hvilke fordele er der generelt ved vedvarende
energikilder? 
KLIMA 
43 
E. Nævn 4 forskellige vedvarende energikilder. 
F. På hvilke to måder kan solens stråler omdannes til energi? Nævn de vigtigste
fordele og 
ulemper ved solenergi. 
G. Hvor stor en del af Danmarks samlede el-produktion kom fra vindenergi i 2017?
Nævn 
de vigtigste fordele og ulemper ved vindenergi. 
H. Hvorfor er vandenergi ikke en oplagt energikilde i Danmark? 
I. Hvad er de største udfordringer ved bioenergi? 
J. Giv eksempler på, hvorfor det er problematisk at have atomkraftværker.

SPØRGSMÅL TIL KLIMA 2

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10499000/klima1-edison-ocr.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10499008/klima2-edison-ocr.pdf
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HANDLEMULIGHEDER

I gruppen (bestående af 1, 2, 3, 4 og 5) læser i om handlemulighederne ift. klimaet: 

Du har nu læst en masse faglig viden omkring klima, vedvarende energi, CO2-udledning - og 
om konsekvenserne, hvis vi ikke ændrer på vores vaner og nedbringer vores udledning af 
drivhusgasser. Heldigvis er mange lande allerede meget opmærksomme på hele
problematikken 
omkring klimaændringer. Og mange lande arbejder også på at gøre en forskel, så vi kan 
nedbringe CO2-udledningen og passe på vores klode, så der er gode forhold til mange
generationer 
endnu. I Danmark er vi meget foran og dygtige til at indtænke grøn omstilling. Mange 
andre lande lader sig inspirere af, hvordan vi gør tingene. Vi er gode til at udvikle løsninger 
indenfor vedvarende energi og på den måde skære ned på CO2-udledningen.

Mange af løsningerne er ikke let tilgængelige for os almindelige forbrugere, men alligevel er
det vigtigt, at vi hver især 
gør en indsats og ændrer på nogle af vores vaner. Den lille forskel vi hver især kan gøre, kan 
være med til at gøre en kæmpe forskel for vores klode, når det samlede resultat gøres op. 
Men hvilke handlemuligheder har du egentlig som privatperson? Der er rigtigt mange
områder, 
hvor du kan gøre en forskel, og måske har du allerede tænkt over spændende idéer eller 
overvejet vilde løsninger, mens du har læst om emnet. Gem endelig de idéer, du eventuelt har 
tænkt på.

 
Her er desuden nogle forslag til områder, der også kunne være spændende at tænke over, 
men husk, det kun er forslag, og måske �nder du helt andre områder, som du har lyst til at 
arbejde med:

 
• Vi ved, at transport udleder store mængder kuldioxid (CO2) - her kunne 
man tænke over, hvordan man kan begrænse fx bil-, tog-, færge- og �ytra�k. 
Kan man lave mere e�ektiv transportkørsel? Finde alternativer til 
bilkørsel, hvor man måske �k mere fokus på at gå, cykle, bruge o�entlig 
transport eller samkørselsordninger?

 
• Måske kunne man �nde helt nye ferieformer? Tager man en �yrejse fra 
Danmark til Bangkok, så udleder hver person cirka 1 ton CO2 . Det svarer 
til, at man skal slukke sit køleskab i 40 år. Og skal man hjem igen med 
�y - ja, så skal man slukke sit køleskab i 80 år for at spare de 2 ton CO2. 

 
• Kan man have mere fokus på landbruget? Måske ændre vores indstilling som forbrugere 
og skabe nye madvaner med mindre kød - især oksekød. Dette ville nedbringe mængden 
af metangas i atmosfæren.

 
• Kan man inspirere folk til at købe �ere lokalt producerede varer?

 
• Kan man tænke nyt omkring vores indpakning af for eksempel fødevarer og andre produkter, 
vi køber - således at indpakningen gøres mere CO2-neutral?

Nu har I fået noget viden om klimaet, og hvordan det har ændret sig og fortsat
forandre sig. 

Har I fået nogle ideer ift. hvordan vi kan passe bedre på vores klima? 

JERES IDEER - HANDLEMULIGHEDER
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Hvor kommer vores strøm fra?
Her er et cirkeldiagram, der viser en cirka fordeling
af, hvilke energikilder vores strøm kom fra 
i Danmark i 2017.

HJEMMESIDER TIL INSPIRATION

www.globalis.dk/Statistik 
www.worldometers.info/da/ 
http://world-statistics.org/index.php 
www.gapminder.org/data/ 
http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Klima 
http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Globalt%20forbrug%20af%20energi 
http://polarportal.dk/forsiden/ 
http://co2.ens.dk/category/en0 
http://www.windpower.org/da/fakta_og_analyser/statistik/det_danske_marked.html 
https://energinet.dk/El/Miljoedeklarationer/Hvor-kommer-stroemmen-fra

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

ENERGI

Del jer op i tre grupper læs teksterne  og svar på spørgsmålene. Tænk over hvilke
muligheder i har for at nedsætte jeres energiforbrug. Brug jeres viden til at hjælpe de
andre grupper med at blive bedre til at huske de indformationer i har fået.

Hvad kan jeg gøre for at spare på energien?   
Der er mange stedet på Internettet der kan give dig ideer til, hvordan du kan spare på
energien. Her er et par stykker at starte med:

Skift dine transportvaner, tænk mere på at benytte o�entlig transport, og hvis det er
muligt, gå eller tag cyklen i stedet for bilen
Sænk temperaturen i dit hjem med 1C, hold vinduerne lukkede i den kolde årstid, tag
varmt tøj på
Vælg produkter, der er emballeret i letvægtsmaterialer
Sluk for lyset og elektriske apparater når du ikke bruger dem og brug energisparepærer
Genbrug plastikposer til indkøb og opbevaring
Brug en mikroovn i stedet for et komfur til at opvarme mad
Brug genopladelige batterier i stedet for engangsbatterier.

Hvilken e�ekt har materialer på miljøet?   
Vi er afhængige af mange materialer i vores hverdag. Træ, metal, glas og plast har alle
miljømæssige konsekvenser. Tænk på den indvirkning hvert produkt du bruger har. Jo lettere
en ting er, for eksempel, jo mindre brændstof skal der bruges til at transportere den. En tung
ku�ert i bagagerummet bruger mere energi under rejsen. Det samme gælder al
produktemballering. Køb derfor mad emballeret i letvægtsmaterialer og hjælp derigennem
miljøet.

sådan fungere et elværk

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10520785/full/energiforbrug-dk.png
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10532786/full/skaermbillede-2018-09-17-kl.-05.11.01.png
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Energi 1 Edison

Energi 2

De der læser Energi 1 Skal:

Find svar på følgende spørgsmål, og skriv svarene i projektbogen (opgave 8):

A. Hvor mange forskellige ting, der bruger energi, nævnes der i historien? Hvor
mange ting, der bruger energi, bruger du selv i løbet af en morgen?

B. Hvilken vigtig opdagelse gjorde den danske videnskabsmand H. C. Ørsted? Hvorfor
var den vigtig?

C. Hvem var Thomas Edison? Hvad opfandt/udviklede han?

D. Hvornår �k Danmark sit første elværk? Og hvad var dets formål?

E. Forklar, hvad elektricitet er. Gerne ved at lave en tegning, der forklarer det.

F. Hvad er forskellen på vekselstrøm og jævnstrøm, og hvad bruges de hver især til?

G. Hvad gør vi, hvis vi ikke kan producere nok strøm til at dække vores forbrug her i
Danmark?

H. Hvor høj er den spænding, der kommer direkte fra elværket? Og hvordan får man
den til at passe til den spænding, vi har i vores stikkontakter?

I. Forklar, hvad det vil sige, at meget af vores strøm er grøn.

HVAD ER ELEKTRICITET OG HVORDAN PRODUCER…

De der læser Energi 2 skal svarer på følgende spørgsmål:

A. Hvilke tre områder kan man have fokus på, hvis man vil nedbringe CO2-
udledningen fra vores energiforbrug i hjemmet?

B. Hvor mange kWh bruger en familie på 4 i gennemsnit? Og hvad er kWh en
forkortelse

C. Hvorfor svinger prisen på el? Hvad kan få prisen til at stige? Hvad kan få den til at
falde?

D. Hvor meget CO2 udleder 1 kWh? Nævn et eksempel på, hvad man kan ‘få’ for 1
kWh.

E. Nævn de �re områder, der bruger mest strøm i hjemmet. Kom med et bud på,
hvorfor du tror, det er disse �re områder, der bruger mest strøm.

F. Hvilke fordele er der ved, at man skal benytte energimærkning?

G. Forklar, hvad Ecodesign er, og hvorfor det giver mere miljøvenlige produkter.

H. Hvad er forskellen på en almindelig el-pære og en LED-pære?

I. Forklar, hvad ordet energi-e�ektivisering betyder.

J. Forklar, hvad en smart city er, og hvilke fordele og ulemper der er ved en smart
city?

ENERGIFORBRUG

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10551540/energi1.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10551547/energi2.pdf
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CO2 udledning i Slagelse kommune

Energi 3

Energiforbrug i Slagelse kommune

Energinettet i Danmark
Sådan ser energi produktionen og forbruget ud netop nu

energisystem_fullscreen
Se hvor meget el og gas danskerne forbruger, importerer og eksporterer, samt
hvor meget solceller, vindmøller og kraftværker producerer lige nu.

Spar på Energien

Viden om energi,
isolering og reduktion af
co2 | Spar energien
Viden om energi, isolering og
reduktion af co2

KAPITEL FÆRDIG

De der læser Energi 3 skal �nde svar på følgende spørgsmål:

A. Inden for hvilke to områder har Danmarks energiforsyning fået topkarakter?

B. Hvor meget CO2 udledte vi ca. i 2017 gennem vores elforbrug? Hvad med i 2010?

C. Hvor meget CO2 udledes der om året i den kommune, du bor i?

UDLEDNING AF CO2 VED PRODUKTION AF ELEKT…

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10551690/full/drivhusgasser-i-slagelse-kommune-2008.png
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10551560/energi3.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10551668/energiforbrug-i-slagelse.pdf
https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
https://www.sparenergien.dk/


3/10/2018 FORLØB - Meebook - læringsplatform og elevplansværktøj

https://app.meebook.com/meebooks/edit/2636255 15/33

KAPITEL 5

IDEGENERERING

HVORDAN IDEGENERERER MAN?

Når man skal skabe noget nyt, handler det om at få en god ide. Men det kan være
svært. Hjernen er indrettet sådan, at den altid vil forsøge at spare på energien, og den vil
derfor prøve at �nde hurtige, velkendte løsninger.

Det kan derfor være svært at se behovet for en ny op�ndelse, eller en videreudvikling af en
op�ndelse.

Et eksempel kunne være en førstehjælpsguide på re�ekserne på håndleddet. Et andet
eksempel kunne være den genbrugelige a�aldsspand, hvor både indhold og spand kan
genbruges umiddelbart efter brug. 

Når man gerne vil �nde på helt nye og originale idéer, kan det derfor være smart at udfordre
hjernen til at tænke i andre baner - selvom det måske kan føles ubehageligt ind i mellem.
Derfor skal vi i dette kapitel lave nogle øvelser der udfordrer jer, til at tænke anderledes, end I
plejer. 

Måske kan det nogle gange være svært at se meningen med de forskellige øvelser. Dette er
helt normalt. Det er fordi, øvelserne er designet til at vende op og ned på tingene og få jer til at
tænke anderledes, end I plejer.

Øvelserne skal hjælpe jer til at få, ikke bare en, men gerne rigtig mange idéer - så mange som
muligt. I skal ikke vurdere idéerne eller tænke over, om de er gode nok; derimod skal I forsøge
at være så åbne som muligt og sige ‘ja’ til alle de idéer I får.

I kommer ikke til at bruge alle idéerne, men jo �ere idéer I får, jo større er chancen for, at der
gemmer sig en helt fantastisk idé imellem.

 

I denne øvelse skal I i grupper skabe en masse nye ting.  
I skal gøre det på følgende måde:

1. Hver gruppe får et ark med ord, som skal klippes ud.

2. Læg ordene på et bord, med bagsiden op.

1+1=3

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10399028/full/ideer.jpg
https://vimeo.com/172403712
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Udvælgelse af ide

3. Skiftevis trækker I nu 2 ord. De to ord sætter i sammen til et nyt ord. Altså en ny
op�ndelse.

4. Skriv ned hvilke op�ndelser I �nder frem til

Når I har fået en tilpas stor mængde nye ord, skal I i gruppen blive enige om, hvilke to
ideer I vil arbejde videre med. Det handler ikke om, hvilken ide der er bedst, men om
at sige "JA!" til de ideer der er kommet ud af øvelsen.  
Derefter skal I lave en beskrivelse af den nye op�ndelse. Det kan I gøre ved at
diskutere følgende: Hvordan laver man det? Hvordan ser den ud? Hvem har brug for
den? Er den god for miljøet? Hvad koster sådan en? osv.  
Husk at skrive ned, hvad I �nder ud af. 

Eleverne får alle en masse post-its.

Herpå skal de skrive ALLE de ting, som de kan komme i tanke om, der kunne hjælpe
til en Grønnere verden. 

Alle post-its sættes op på plancher på væggen (fx i kategorier = Forbrug med
omtanke, klima, energi)

FYR LØS

 

1. Kig på alle de idéer som I sammen har fundet i klassen (hænger på plancherne i
klassen)

2. Hvert gruppemedlem vælger nu 2 ideer, som I godt kunne tænke jer at arbejde
videre med (ideerne nedskrives på nye post-its og sættes på et A3 ark i gruppen)

3. Alle i gruppen argumenterer for, hvorfor de lige netop kunne tænke sig at arbejde
videre med deres to ideer

4. I skal nu sammen i gruppen blive enige om 5 ideer, som I gerne vil arbejde videre
med

(OBS: I må gerne vælge andres ideer, og på den måde lade jer inspirere af klassens
fælles idegenerering)

UDVÆLGELSE AF IDÉ

RESPONSGRUPPER

https://vimeo.com/172403957
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

GRUPPERNE

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

KOMPETENCEAFKLARING

I skal nu lytte til hinanden og give respons / stille gode spørgsmål til hinandens to
ideer:

Når I modtager respons:

Fortæl kort om, hvad jeres to idéer går ud på, og hvordan de kan skabe værdi.
Lyt til responsgruppens input. Det er ikke meningen, at I skal forsvare jeres idéer.
Deres formål er ikke at kritisere idéerne, men at hjælpe jer med at gøre dem så
gode som muligt.
Skriv responsgruppens kommentarer ned, så I kan huske dem.

Når I skal give respons:

Fortæl mindst tre ting, som I synes godt om ved hver idé.
Nævn de udfordringer, I kan se ved idéen - hvad tænker I, gruppen skal være
opmærksom på ved den enkelte idé?
Fortæl gruppen, hvis I har forslag til, hvordan man kan gøre idéerne endnu bedre

Når I har givet og modtaget respons fra jeres grupper, skal I samle op på de
forskellige input, I har fået. Lav gerne en oversigt over fordele og ulemper ved de to
forskellige idéer, hvor I kan skrive gruppernes kommentarer ind. Vælg til sidst den
idé, I kan blive enige om, er den bedste.

Det er meget vigtigt, at I gør jer umage med at lytte og forstå hinandens argumenter i
gruppen. I skal sammen nå til enighed om, hvilken idé I vælger.

DEN ENDELIGE IDE

Læs de 8 læringsmål. Lav derefter din egen prioriterede rækkefølge, hvor
du starter med de mål, du synes, er de vigtigste:

• Jeg har viden om vedvarende og fossile energikilder. 
• Jeg kan bruge og forstå faglige begreber, der knytter sig til emnet grøn omstilling. 
• Jeg øver mig i at udfordre mig selv og blive ved - også når noget er svært. 
• Jeg øver mig i at prøve mig frem og acceptere, når jeg selv eller andre laver fejl. 
• Jeg kan vurdere, om en idé giver værdi for andre, og jeg kan undersøge, om idéen er
ny. 
• Jeg tager ansvar for et fælles projekt, og jeg gør mig umage med at skabe et godt
produkt og en god proces sammen med andre. 
• Jeg kan videreudvikle en idé og undersøge, om den kan gennemføres i

LÆRINGSMÅL
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Hvordan kan eleverne forberede sig på de
udfordringer, man typisk vil møde i et projekt som
dette.
Opsamling på �lmen 
• Det er normalt at føle, at man ender i ‘et sort hul’. 
• Husk, at du først er ved at lære, hvordan man
arbejder i sådan en proces. 
• Mind dig selv om, at du godt kan få noget ud af det,
selvom det måske føles uoverskueligt 
eller kaotisk. 
• Skriv gerne gode råd ned til dig selv på forhånd, så du
ved, hvad du kan gøre eller sige til 
dig selv, hvis du får lyst til at give op undervejs (se
opgave 5 i projektbogen).

virkeligheden. 
• Jeg kan præsentere en idé eller et projekt for andre, så de forstår, hvad jeg mener.

Øvelse: 
Bed eleverne tænke over, hvad de selv synes, de er gode til. Hvilke styrker og
kompetencer har de hver især? De skal også overveje, hvad de har svært ved, og om
de har nogen speci�kke udfordringer. Stil fx eleverne følgende spørgsmål, og lad dem
skrive noter hertil:

 
1. Hvad synes du, du har nemt ved i et gruppearbejde (og generelt)? 
(fx at �nde viden, lave en �ot præsentation, rette stavning, �nde på idéer og
løsninger, lave spørgeskemaer, lave diagrammer, fremlægge for klassen, it og teknik,
være ‘leder’ i gruppen, hjælpe med at få alle med, lytte til andres mening, tænke over
hvad der kan gå galt, løse uenigheder, indgå kompromis osv.)

 
2. Hvad synes du, der kan være svært i et gruppearbejde (og generelt)? 
(fx at koncentrere sig, at komme i gang, hvis jeg ikke får min vilje, hvis andre ikke
hjælper til mv.)

 
3. Hvad kunne du måske få brug for hjælp til fra andre i din gruppe?

 
4. Hvor meget energi (mellem 1-10) forestiller du dig at lægge i projektet? 

(1=jeg skal tvinges i gang - 10=jeg vil gerne bruge min fritid også, så projektet bliver så
godt som muligt) 

Indsaml elevernes noter for at få indblik i, hvilke styrker og udfordringer eleverne selv
mener, de har. Brug disse som inspiration til at sammensætte grupperne.

AFDÆKNING AF ELEVERNES STYRKER OG UDFORD…

 

I denne opgave skal I hver især lave jeres helt personlige kompetencekort.

Alle er dygtige til noget, men det er ikke altid, man selv kan 
se, hvilke styrker man har.  
 
Når alle i gruppen har lavet deres kompetencekort, skal I fortælle 

KOMPETENCEKORT

https://vimeo.com/171397412
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

UDVIKLINGSFASEN

PROJEKTSTYRING

I har valgt en idé, I gerne vil arbejde videre med i gruppen, og I skal nu i gang med at

videreudvikle og �npudse idéen. I dette kapitel bliver I præsenteret for forskellige redskaber,

der kan hjælpe jer med at undersøge, udvikle og forbedre jeres idé. I skal tænke over, hvad

der skal til, før idéen i sidste ende kan blive til virkelighed. Det er vigtigt, at I arbejder i dybden

med jeres idé, og at I kommer omkring alle punkter i udviklingsplanen. På den måde viser I, at

I har gennemarbejdet idéen og kan realisere den.

Processen har indtil nu været meget styret; I har fået at vide, præcist hvad I skulle, og hvor

lang tid I havde til det. I de næste kapitler er det jer selv i grupperne, der skal styre, hvem

der gør hvad og hvornår. Nu er det op til jer som gruppe at få det bedste ud af den tid, I har

hinanden om dem i gruppen. Aftal, hvilke områder I hver især gerne 
vil have særlig meget ansvar for i projektet.

Forslag til opbygning af kompetencekortet (lad fx eleverne skrive 3 ting i hver
kategori): 
• Hvad er jeg god til i skolen? 
• Hvad er jeg god til i et gruppearbejde? 
• Hvad er jeg god til i fritiden? 
 
Sæt en tidsramme, og lad eleverne arbejde individuelt med at beskrive 
deres kompetencer.

I skal lave en samarbejdsaftale i jeres gruppe, hvor I bliver enige om, 
hvilke regler og rammer der skal gælde for jeres samarbejde.

Én måde at gribe det an på er at bede grupperne om at udforme en
samarbejdsaftale, 
hvor de fx tager stilling til nogle af nedenstående områder:

• Mål for gruppearbejdet og projektet (hvad vil I gerne opnå?) 
• Personlige hensyn/særlige behov (hvordan kan I bedst muligt hjælpe hinanden og
tage 
hensyn til særlige behov (brug for ekstra pauser, bevægelse, nervøsitet omkring
fremlæggelser, 
faglige udfordringer osv.)?) 
• Hjemmearbejde (hvordan afgøres det, om der er lektier for, og hvem der gør hvad?) 
• Sygdom (hvad gør I, hvis nogen er syge/fraværende - kan man ringe/skrive
sammen? Kan 
I stadig få adgang til fælles materiale m.m.?) 
• Kon�iktløsning (aftal, hvordan I håndterer uenigheder, kon�ikter osv.) 
• Konsekvenser (hvad er konsekvensen, hvis gruppens aftaler ikke overholdes - fx hvis
lektierne 
ikke er lavet, pausen var for lang osv.?)

SAMARBEJDSAFTALE
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til projektet. I træ�er selv jeres beslutninger - men husk at lytte til gode råd og at spørge om

hjælp, hvis I har brug for det. Det er jeres ansvar, at I kommer omkring alt, hvad I skal nå.

Redskaber

Som hjælp til at bevare overblikket undervejs kan I bruge arbejdsskemaet i Kapitel 7 (opgave
11) i

projektbogen. Det kan hjælpe jer med at holde styr på, hvad I har nået, hvilke aftaler I laver, og
hvad I

skal huske. Det er også nu, I kan få brug for jeres samarbejdsaftale i gruppen, hvis der er
noget, der ikke

fungerer.

UDFORDRINGER UNDERVEJS...

I det hele taget kan denne proces være fyldt med op- og nedture; det kan føles fantastisk,

når noget lykkes, men når man oplever modgang, eller tingene ikke går som planlagt, kan

det være svært at holde modet oppe og blive ved. Men hvis man kæmper sig igennem de

tidspunkter, der er virkelig svære, føles det også så meget bedre, når tingene lykkes. Hvis du

har skrevet gode råd ned til dig selv i projektbogen, kan det være, du skal �nde dem frem nu.

Du kan også se denne lille �lm om frustrationer og ‘det sorte hul’ igen:

VIDEREUDVIKLING AF IDEEN

Det er ikke nok i sig selv at have en god idé. Idéen skal også give mening for dem, der skal

bruge den, og den skal være mulig at føre ud i livet. Det er ikke sikkert, man får overbevist

alle, første gang man fortæller om idéen, og det kan også være, at mange mener, idéen er

urealistisk eller ligefrem dårlig.

Det er vigtigt, at man ikke giver op, men i stedet bliver ved med at fokusere på, hvorfor man

selv synes, idéen er rigtig god! Samtidig er det vigtigt, at man tager imod råd, vejledning og

viden og bliver ved med at udvikle sin idé, så den bliver bedre og bedre. Gode idéer bygger

på både kreativitet og nytænkning - OG på viden og faglighed. I har allerede fået en del ny

viden om behovet for en grøn omstilling i løbet af projektet, men måske har I brug for endnu

mere faglig viden for at kunne vurdere, om jeres idé kan gennemføres, og hvordan man bedst

muligt kan gribe det an.

Hvordan �nder vi mere viden?

Hvis I har brug for at vide mere om de tre emner i projektet, Forbrug med omtanke, Klima og

Energi, kan I gå tilbage til kapitel 3, hvor I kan �nde links til hjemmesider, der kan gøre jer
klogere

 

 

https://vimeo.com/172404122
https://vimeo.com/171397412
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på emnerne. I kan også overveje, hvem I kender i jeres netværk, som måske kan hjælpe jer

(familie, venner, naboer, lærere på skolen, klassekammerater osv.). Der er sikkert også nogen

(virksomheder, organisationer osv.) i jeres lokalområde, der har viden, I kan bruge. Endelig kan

I søge viden på nettet, på biblioteket eller hos eksperter, der har særlig viden om emnet.

Husk, når I kontakter andre, at der er nogle retningslinjer, der vil være gode for jer at følge:

• Hvis I er �ere i klassen, der skal kontakte den samme, kan det være en fordel, hvis I samler

alle jeres spørgsmål og lader én fra klassen om at tage kontakten, så personen ikke bliver

oversvømmet af henvendelser

• Husk at være hø�ige og venlige - også selvom I ikke får svar på alle jeres spørgsmål

• Tænk over, om I kontakter på mail eller ringer til vedkommende. Hvis I har en lang liste med

spørgsmål, kan det måske være en fordel at ringe først og spørge, om I må sende en mail

med spørgsmålene - så er det ofte lettere at overskue for den, der skal svare (og så har I

det også på skrift).

INTERVIEW, OBSERVATION OG SPØRGESKEMA

I denne opgave får I nogle redskaber til, hvordan I kan undersøge relevansen af jeres idé.

Første skridt på vejen til at gøre idéen til virkelighed er at bevæge sig ud i den virkelige verden

for at undersøge, om de forestillinger man har om idéen, faktisk holder. Nedenfor er tre
forslag

til, hvordan man kan undersøge, om ens idé kan gennemføres; start med den metode, der kan

give jer svar på de spørgsmål, I er mest i tvivl om.

Interview - hvad kan vi lære af andre?

Der er forskellige typer interviews, der kan være relevante - afhængigt af, hvilken viden man

har brug for. Man kan vælge at interviewe en person, der passer ind i idéens målgruppe. Man

kan lave et gruppeinterview, hvor man sammensætter en gruppe personer, der har relevans

i forhold til idéen. Eller man kan opsøge en ekspert indenfor et område, man gerne vil blive

klogere på.

Gode råde til interviews:

• Giv på forhånd personen, I interviewer, en klar idé om, hvad

formålet er med interviewet, og hvad I vil bruge deres svar til.

• Forbered jer grundigt. Skriv ned, hvilke spørgsmål I vil stille.

• Vær max. 3 interviewere til stede. Aftal, hvem der gør hvad

(stiller spørgsmål, skriver noter, tager billeder (husk at bede

om tilladelse) mv.).

Observation - hvad gør folk i virkeligheden?

En anden måde at undersøge virkeligheden på er ved at observere, hvordan mennesker
opfører sig. Det er helt almindeligt, at mennesker siger, de gør én ting, men når man
undersøger det, gør de faktisk noget andet. Det handler sjældent om, at folk ikke vil være
ærlige, men det er simpelthen ikke alting, man selv er bevidst om.

Hvis jeres idé er baseret på, at I forestiller jer, en gruppe mennesker opfører sig på en bestemt
måde, er det klogt at afprøve denne forestilling og gå ud og observere, om det er rigtigt - gør
folk faktisk det, I regner med, de gør?

Gode råd til observationer:

• Vælg et område, der er relevant for det, I gerne vil undersøge.

• Skriv noter - så mange som muligt. Vær nysgerrige. I ved ikke på forhånd, hvad der kommer
til at ske. Skriv det, I rent faktisk ser - ikke det I forestiller jer.
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• Indsaml data - registrér hvor mange (og hvem), der gør hvad. Tag billeder, og optag evt. video
og lyd.

Spørgeskema - hvem synes hvad?

Hvis man gerne vil undersøge mange menneskers holdning til et bestemt område, kan man
lave et spørgeskema. Man kan lave ark med spørgsmål og dele ud, men ofte vil den hurtigste
måde være at lave en digital undersøgelse (fx i Google Analyse).

Gode råd til spørgeskemaer:

• Overvej, hvad det helt præcist er, I gerne vil undersøge/have svar på.

• Spørg kun om én ting ad gangen.

• Brug korte ord og sætninger, der er nemme at forstå.

• Tænk over, hvordan I spørger - er det et ‘ledende’ spørgsmål, som man næsten kun kan
besvare på én måde?

Opsamling

Gem al jeres indsamlede viden, og undersøg, om I kan bruge det som dokumentation for, at
der er brug for jeres idé.

UDVIKLINGSPLAN...

I denne opgave skal I arbejde med at udfylde en udviklingsplan. Det kan hjælpe jer med at
gøre

jeres idé mere konkret og forståelig for andre. Udviklingsplanen fungerer også som en slags

tjekliste, så I husker at komme omkring alle de punkter, der skal overvejes, før jeres idé kan

blive til virkelighed. I projektbogen under opgave 12 kan I �nde en kopi af udviklingsplanen,

hvor I selv kan udfylde de forskellige punkter.

Arbejdsfordeling i gruppen

Det er en god idé at fordele arbejdet med udviklingsplanen

imellem jer, så I arbejder med �ere punkter ad

gangen. Så ved alle i gruppen hele tiden, hvad de skal

lave, og I udnytter tiden bedst muligt. Det er dog vigtigt,

at I husker at informere og hjælpe hinanden undervejs.

Alle i gruppen har et medansvar for, at hele udviklingsplanen

bliver udfyldt, og alle skal kende til indholdet i

de forskellige punkter.

Dokumentation

Det er vigtigt, at I husker at gemme jeres dokumentation for alt det, som I har undersøgt

undervejs. Det kan være mails fra eksperter eller fagfolk, I har haft kontakt til; undersøgelser

eller interviews med mulige brugere; billeder af aktiviteter, I har afprøvet; prisforslag, I har

modtaget fra leverandører; research-materiale, I selv har fundet frem til osv. Alt hvad der

understøtter, at I har gjort jer umage med at undersøge og afprøve idéen i virkeligheden.

Udviklingsplan

En udviklingsplan består af følgende punkter:

• Idé-beskrivelse

• Nyhedsværdi

• Målgruppe

• Netværk

• Bæredygtighed
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• Visualisering/Prototype

• Økonomi

• Love og regler

• Markedsføring

• Realisering og videreudvikling

Find en forklaring på, hvad de forskellige punkter dækker over, i det følgende....

1. Idé-beskrivelse

Beskriv jeres idé kort og præcist. Hvad er navnet på jeres produkt/koncept, og hvad går

det ud på? Hvad vil I gerne opnå med jeres idé - hvilken værdi skaber den? Og hvordan er

den med til at løse problemstillinger, der handler om grøn omstilling?

Er der andre, der kan se potentialet i jeres idé og tror på, den kan skabe værdi? Skaf gerne

dokumentation for dette.

2. Nyhedsværdi

Beskriv, hvad der gør jeres produkt/koncept nyt og innovativt. Det er vigtigt at undersøge,

om der allerede �ndes noget, der minder om jeres idé. Hvis der gør, er det vigtigt, at I er

meget tydelige omkring, hvordan jeres idé adskiller sig fra det, der allerede �ndes. For at

idéen kan kaldes innovativ, kræver det, at den enten er helt ny, eller at den er en forbedring

af noget, der allerede eksisterer.

Gem dokumentation for, at I har undersøgt dette og for, hvordan jeres idé adskiller sig fra

det, der eksisterer i forvejen.

3. Målgruppe

Hvilken målgruppe er jeres produkt/koncept rettet imod? Hvem får gavn af jeres idé?

Hvem forestiller I jer, der vil bruge eller være interesserede i idéen? Er det en speci�k

aldersgruppe, folk fra et bestemt område, en særlig type forbruger, folk med en bestemt

hobby, en bestemt jobtype eller andet? Begrund, hvorfor det er jeres målgruppe.

Find dokumentation for, at personer fra jeres målgruppe kan se værdien i jeres idé.

4. Netværk

Overvej, om der er nogen i jeres netværk, der kan hjælpe jer med at udvikle eller realisere

jeres idé. Måske kender I nogen, der har viden, idéer, redskaber, materialer, erfaring eller

andet, I kan bruge? Eller måske har de kontakter til nogen, der kan hjælpe jer videre?

Gem dokumentation, der viser, at I har benyttet jeres netværk, og hvad I har fået ud af det.

5. Bæredygtighed

Overvej, om jeres idé er bæredygtig; det vil sige, om den medvirker til at slide unødigt på

naturens ressourcer? Hvis jeres idé fx er et fysisk produkt, kan I undersøge, om produktet

kan fremstilles i bæredygtige materialer (fx af genbrugsmaterialer eller af råsto�er, der kan

genanvendes, når produktet skal kasseres). Selvom jeres idé ikke er et fysisk produkt, skal

I alligevel være opmærksomme på, hvordan idéen er med til at påvirke miljøet og naturens

ressourcer.

Gem dokumentation, der viser, at I har undersøgt, hvordan jeres idé kan gennemføres så

bæredygtigt som muligt.

6. Visualisering/Prototype

Lav en visuel fremstilling af jeres idé. Hvis I har udviklet et fysisk produkt, så fremstil en
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prototype, der viser, hvordan produktet kan designes og bruges. Uanset om jeres idé er

et produkt, et koncept eller noget helt tredje, er der en lang række forskellige redskaber,

I kan vælge at bruge - I kan benytte tegne- og maleredskaber; træ, metal, pap, ler eller

stof; Lego; 3D-print; Minecraft, SketchUp eller andre programmer osv. Kun fantasien (og

tilgængeligheden) sætter grænser.

I nogle byer er der mulighed for at benytte et åbent FabLab/makerspace med adgang til fx

Laser Cutter, vinylskærer eller 3D-printer.

7. Økonomi

Lav et budget - gerne i et regnearksprogram (fx Excel, WordMat

eller Numbers). Et budget er en oversigt over, hvilke indtægter og

udgifter der er forbundet med jeres idé.

På denne måde får I et overblik over alle udgifterne. Overvej, hvad I

tror, det vil komme til at koste at realisere idéen. Hvilke udgifter er

der til selve opstarten? Er det engangsudgifter, eller skal der løbende

bruges penge til drift eller investeringer? Det kan være svært at

�nde helt præcise priser, men få hjælp af fagfolk og jeres netværk

til at �nde nogle ca. priser.

I skal også undersøge, hvordan idéen kan løbe rundt økonomisk - hvor skal indtægterne

komme fra? Er idéen et produkt eller koncept, som almindelige forbrugere vil bruge penge

på? Eller skal pengene komme andre steder fra - fx fonde, kommuner, frivilligt arbejde,

sponsorater eller lign.?

Gem dokumentation for, hvis nogen har givet jer konkrete tilbud eller har sendt forslag til,

hvad det kan komme til at koste. Eller hvis nogen kunne være interesserede i at sponsorere

dele af idéen eller indgå en samarbejdsaftale.

8. Love og regler

Undersøg, om der er brug for bestemte tilladelser, for at jeres idé kan gennemføres (fx regler

omkring rettigheder, placering og salg mv.). Skal man være opmærksom på sikkerhed i

forhold til at gennemføre idéen? Vil det fx kræve, at man tegner en bestemt forsikring?

Husk dokumentation.

9. Markedsføring

Hvordan kan produktet/konceptet markedsføres? Har I et godt reklameslogan, der hurtigt

skaber opmærksomhed omkring idéen? Hvilke argumenter vil I bruge for at overbevise

andre om, at de skal bruge jeres idé? Hvordan vil I nå ud til jeres målgruppe og informere

omkring jeres idé?

10. Realisering og videreudvikling

Lav en oversigt over, hvor langt I er nået i forhold til at realisere

jeres idé. Hvilke dele har I fuldstændig styr på? Er der noget, der

kræver, at I bruger mere tid på at undersøge det? Er der dele af

idéen, I har brug for hjælp til, før I kan komme videre? Tegn en

tidslinje, der viser, hvad I har fået styr på, hvad I er i gang med at

undersøge, og hvordan I kunne tænke jer, at idéen så ud om fem

år. Hvilke muligheder ser I for at videreudvikle idéen?
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Introduktion

Lav en liste over, hvad de næste fem konkrete skridt er for at

kunne gennemføre jeres idé.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 9

PRÆSENTATIONSFASEN

INDEN PRÆSENTATIONEN

Lav en detaljeret plan for præsentationen:

1. Start med at få et overblik over al jeres viden og materiale.
2. Udvælg de vigtigste detaljer og pointer.
3. Husk al jeres dokumentation for de ting, I har undersøgt.
4. Undersøg, hvor lang tid I har til at præsentere jeres idé.
5. Planlæg, præcis hvad I vil sige og i hvilken rækkefølge.
6. Tjek, om I kan nå at komme omkring hele jeres fremlæggelse på den tid, I har.

Aftal, hvem der gør hvad:

1. Alle i gruppen skal være en aktiv del af præsentationen.
2. Aftal, hvem der siger hvad undervejs, hvem der fortæller om jeres model og ekstra-

materiale, hvem der styrer computer/tablet osv.
3. Husk ikke at afbryde hinanden - respekter den person, der har taletiden.
4. Hvis én fra gruppen går i stå, er det derimod en god idé at hjælpe ved at tage over, hvor

personen slap. Dem I præsenterer for, ved jo ikke, hvem der skal sige hvad. 

DEN VISUELLE PRÆSENTATION

1. Tænk over helhedsindtrykket det sted, I skal præsentere jeres idé.
2. Er der en gennemgående rød tråd mellem idéen og den visuelle udsmykning? 
3. Overvej, om I vil hænge plancher, billeder, logo, slogans eller andet op.
4. Vær opmærksom på korrekt stavning mv. Det skaber troværdighed.
5. Har I brug for noget reklamemateriale til at dele ud - brochurer, visitkort eller lign.?

VÆRKTØJER TIL VISUALISERING

Det er en god idé at have noget visuelt at støtte sig til under præsentationen. Der er utallige
programmer til pc og tablet, der kan bruges som præsentationsredskaber - tænk over, om
programmet er det bedste til jeres formål.

Her følger en række eksempler:

1. Mindmeister (mindmap)
2. SimpleMind (mindmap)
3. PowToon (præsentation)
4. Prezi (præsentation)
5. Pitcheri�c (præsentation)
6. Powerpoint (præsentation)
7. Google Slides (præsenation)
8. Google Analyse (spørgeskema)
9. SurveyMonkey (spørgeskema)

10. Screencastify (video)
11. Hudl Technique (slow motion video)
12. 3D Builder (tegneprogram)
13. SketchUp (tegneprogram)
14. Tinkercad (tegneprogram)

DEN MUNDTLIGE PRÆSENTATIONEN

 

https://vimeo.com/172404279
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1. Øv jer så mange gange på præsentationen, at I kan den udenad. Det kan være en god idé at
bruge stikordskort, men det er ikke meningen, man skal stå og læse alting op. Det, I siger,
virker mere ægte, hvis I taler frit fra hukommelsen. 
 

2. Start med at øve overfor hinanden i gruppen. Derefter kan I evt. bruge jeres mobil til at
optage jer selv, når I øver fremlæggelsen. Se videoen igennem, og tænk over, hvad der
virker godt, og hvad der muligvis kan forbedres: Taler I højt nok? Hænger det hele sammen?
Er det tydeligt, hvad jeres idé går ud på? 
 

3. Det kan også være en god idé at fremlægge for responsgrupper - enten fra jeres egen
klasse eller fra andre klasser. 
 

4. Det er normalt at være lidt nervøs, når man skal præsentere noget for andre. Det er
kroppens måde at forberede sig på noget vigtigt. Der er ikke noget forkert eller pinligt ved
at være nervøs - det er som regel bare et tegn på, at man er spændt og klar.

Når I fremlægger, så husk at gøre opmærksom på, hvor fantastisk jeres idé er - jeres opgave er
at få dem, der lytter til jeres projekt, til at tro på idéen. 

1. Brug så lidt tekst som muligt i jeres præsentationer. Man skal jo helst lytte til jer og ikke stå
og læse det hele på en skærm. Hold jer til stikord og billeder, der kan fange folks interesse.

2. Lav gerne stikordskort, hvor I skriver stikord til de ting, I skal huske at sige, så I altid kan
kigge på dem, hvis I går i stå eller ikke kan huske, hvad I skal sige.

3. VIS det, I ikke har tid til at fortælle.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 10

EN GOD START - DAG 1:

PROJEKT BOGEN.

I skal arbejde i Projektbogen, som I skal lave jeres egen kopi af på google drev.

Man kan gemme sin arbejdsproces i projektbogen.

Projektbog 2018

GRØN OMSTILLING.

 
Grøn omstilling 
- du kan gøre en forskel 
Vi lever i en verden, hvor mange af os har let adgang til mange forskellige ting som elektricitet,
mad, tøj, elektronik og meget andet. Siden vi blev et industrisamfund, har vi kunnet producere
ting i store mængder - og noget af det til meget billige penge. Vi har fået en tendens til at købe,
smide ud og købe igen. Hele tiden vil vi gerne have nyt. For at kunne producere skal der
bruges store mængder råsto�er - ting vi udvinder fra jorden som fx jern, kobber, kul og olie. Vi
bliver samtidig �ere og �ere mennesker på jorden som forbruger, og som gerne vil have
adgang til materialer og elektricitet. Men mange af de råsto�er, som vi bruger løs af, kan ikke
genskabes, og råsto�er som fx olie og kul tager millioner af år om at blive genskabt.

Så på et tidspunkt risikerer vi, at jordens naturlige råsto�er simpelthen slipper op - det er
faktisk allerede ved at ske. 
En anden udfordring er, at det høje forbrug er skadeligt for vores miljø og klima. Der sker en
stor udledning af kuldioxid (CO2) i vores atmosfære, når vi udvinder råsto�er og bruger energi
fra fx kul og olie. Det påvirker den globale opvarmning og skaber klimaforandringer, som kan
have store konsekvenser for verden.

 
Heldigvis er der mange ting, man kan gøre for at undgå, at det går helt galt. Og der bliver
allerede gjort mange ting. For eksempel har man i mange år arbejdet på at udvikle nye, grønne
energikilder, som ikke slipper op, og som er bedre for klimaet. Desuden har vi også fået mere
fokus på, at det er vigtigt at sortere og genbruge vores materialer. Så der er allerede mange
gode tiltag i gang.

https://docs.google.com/a/antvorskovskole.dk/document/d/1MV6yRBZzie0P62wdgjoCxpiHfgA9HNVjOqPQ1Xerew4/edit?usp=drive_web
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10586460/introduktion-til-groen-omstilling-ocr.pdf
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Læringsmål.
Se videoen om læringmål.

introduktion til grøn omstilling

LÆRINGSMÅL

 
LÆRINGSMÅL 
I bliver om lidt introduceret til de 8 læringsmål, der er fokus på i dette projekt. 
Læringsmålene er tænkt som en hjælp, der skal vise én, hvad man kan blive dygtigere til, 
mens man arbejder med projektet. Det er ikke sikkert, man bliver lige god til alle mål - til 
gengæld lærer man sikkert også noget helt andet, som ikke står i målene. 
Når man arbejder med innovation, er det meget almindeligt, at det er ens personlige
kompetencer, 
der bliver udfordrede, fordi det er en anderledes måde at arbejde på, end man er vant 
til. Heldigvis kan man udvikle sig og lære rigtig meget om sig selv, hvis man bliver ved med 
at prøve sig frem. Dette kan I høre mere om i �lmen om læringsmål:

 
BRAINSTORM 
Du skal nu skrive alle de tanker og idéer ned, du får, når du tænker på grøn
omstilling. Både hvad problemerne er, hvordan man bruger meget energi og hvis du
kommer i tanke om en løsning på nogle af de udfordringer der er. Du kan bruge
opgave 2 i projektbogen som en hjælp. 
Hvis du får idéer til løsninger, kan du skrive dem ind i projektbogens Idésamling på
side 3.

BRAINSTORM

 

Læringsmål for forløbet 
Læs de 8 læringsmål. Lav derefter din egen prioriterede rækkefølge, hvor du starter
med de 
mål, du synes, er de vigtigste. Skriv alle målene ind i opgave 4 i projektbogen. 
• Jeg har viden om vedvarende og fossile energikilder. 
• Jeg kan bruge og forstå faglige begreber, der knytter sig til emnet grøn omstilling. 
• Jeg øver mig i at udfordre mig selv og blive ved - også når noget er svært. 
• Jeg øver mig i at prøve mig frem og acceptere, når jeg selv eller andre laver fejl. 
• Jeg kan vurdere, om en idé giver værdi for andre, og jeg kan undersøge, om idéen er
ny. 
• Jeg tager ansvar for et fælles projekt, og jeg gør mig umage med at skabe et godt
produkt 
og en god proces sammen med andre. 
• Jeg kan videreudvikle en idé og undersøge, om den kan gennemføres i
virkeligheden. 
• Jeg kan præsentere en idé eller et projekt for andre, så de forstår, hvad jeg mener.

LÆRINGSMÅL

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10586460/introduktion-til-groen-omstilling-ocr.pdf
https://vimeo.com/223104573
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Fra Edison

Quiz 1 Survey
Web survey powered by Research.net.
Your feedback is appreciated!

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 11

IDEUDVÆLGELSE - DAG 2:

AT INDSKRÆNKE IDE-FELTET

Vi skal arbejde videre med at sortere, vurdere, bygge videre på og udvælge vores gode ideer i
dag.

Et af de værktøjer vi skal bruge til at arbejde videre med vores ideer, er VØL-skemaet.  
VØL-skemaet kan I bruge til at re�ektere over hvor langt i processen I er, og hvad I gerne vil
opnå med jeres produkt.

Vi gennemgårt nu i fællesskab de post it's I satte på det tre plancher i går.

Bagefter skal I i gruppen komme med konkrete løsninger på nogle af de problemer, I
har fundet frem til.

Dvs. at I skal op�nde en konkret ting, der kan løse problemet. Eller I skal forbrede en
ting, som allerede er opfundet.

FYR LØS - SUM UP:

 

VØL-SKEMA 
Udfyld spørgsmål 1 og 2 i VØL-skemaet i projektbogens opgave 3. 
VØL står for: 
1. Hvad ved jeg? 

VØL

https://da.research.net/r/P96HQJ5
https://vimeo.com/172403957
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INFORMATIONSSØGNING:

RESPONSGRUPPER:

I bliver i denne opgave sat sammen med andre grupper fra klassen, som skal lytte til jeres to
udvalgte idéer og give respons på, hvad de tænker om idéerne. På samme måde skal I lytte til
jeres responsgrupper og give dem gode råd.

Sådan gør I, når I giver respons:

Giv feedback på gruppens to idéer:

Fortæl mindst tre ting, som I synes godt om ved hver idé. 
Nævn de udfordringer, I kan se ved idéen - hvad tænker I, gruppen skal være opmærksom
på ved den enkelte idé? 

Giv også feedforward på gruppens idéer: 

Fortæl gruppen, hvis I har forslag til, hvordan man kan gøre idéerne endnu bedre.

Når I modtager respons:

Fortæl kort om, hvad jeres to idéer går ud på, og hvordan de kan skabe værdi.
Lyt til responsgruppens input. I skal IKKE forsvare jeres idéer. Deres formål er ikke at
kritisere idéerne, men at hjælpe jer med at gøre dem så gode som muligt.
Skriv responsgruppens kommentarer ned, så I kan huske dem.

INFORMATIONSSØGNING:

INFORMATIONSSØGNING:

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 12

UDVIKLINGSFASEN - DAG 3:

2. Hvad ønsker jeg at vide? 
3. Hvad har jeg lært?

I skal nu sætte jer sammen i gruppen og �nde ud af, hvilke idéer I hver især har valgt
ud, og hvilke idéer I som gruppe gerne vil arbejde videre med.

Sådan gør I

1. I skal bruge ét stykke A3-papir i gruppen. Papiret inddeles sådan, at hvert
gruppemedlem har sit eget felt. Desuden skal der være et fælles felt i midten af
papiret.

2. Sæt jeres fem idé-sedler ind i jeres eget felt. Fortæl på skift gruppen om jeres
idéer. Gruppen lytter og kommenterer ikke på idéerne.

3. Når alle har fortalt om deres fem idéer, kan der stilles opklarende spørgsmål til
hinanden.

4. Herefter vælger I hver især på skift én af jeres egne idéer og én af de andres idéer,
som I gerne vil arbejde videre med. Hvis en idé allerede er taget, vælger man éns
2. prioritet. Alle i gruppen skal til sidst have valgt to idéer hver.

5. Til sidst sættes alle de valgte idéer ind på det fælles felt i midten af arket. Det er de
idéer, I skal arbejde videre med i gruppen. De fravalgte idéer gemmes stadig, så I
har dem, hvis det viser sig, I får brug for dem.

MØDET PÅ MIDTEN:
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Gode råd til processen
Se klippet om processen.

OPSAMLING PÅ FILMEN

 
• Det er normalt at føle, at man ender i ‘et sort hul’. 
• Husk, at du først er ved at lære, hvordan man arbejder i sådan en proces. 
• Mind dig selv om, at du godt kan få noget ud af det, selvom det måske føles uoverskueligt 
eller kaotisk. 
• Skriv gerne gode råd ned til dig selv på forhånd, så du ved, hvad du kan gøre eller sige til 
dig selv, hvis du får lyst til at give op undervejs (se opgave 5 i projektbogen).

PERSONA:

En persona er en beskrivelse af den person, der skal bruge/købe jeres produkt. I skal nu udfra
skabelonen gøre jer nogle forestillinger om, hvem denne målgruppe er. 

I kan enten skrive i felterne eller �nde nogle billeder og sætte ind.

Hver gruppe skal lave en persona. 

Skabelon til persona

INFORMATIONSSØGNING

Hvis man har brug for at få genopfrisket sin viden om de tre områder energi, klima og forbug
med omtanke, kan man gå op i kapitel 2, 3 og 4 og læse de tekster der ligger der.

Generelt ligger der mange ting i meebook forløbet vi ikke har gennemgået. Måske ligger der
noget tidligere i forløbet, som kan hjælpe jer.

UDVIKLINGSPLAN

For at hjælpe jer med at gøre jeres ide mere konkret og forståelig for andre, skal I udfylde en
udviklingsplan.  
I den vedhæftede �l er punkterne i udviklingsplanen beskrevet.

Udviklingsplanen er inspireret af en professionel foretningsplan, hvilket betyder, at de punkter
den berører er så autentiske som muligt, i arbejdet med iværksætteri og entreprenørskab. I
kan se udviklingsplanen som en tjeklisteder sikre at I kommer rundt om alle de punkter der
skal overvejes, før jeres produkt kan blive til virkelighed.

Det kan være en god ide at fordele nogle af punkterne i gruppen, så der arbejdes med �ere
ting på en gang. På den måde udnytter i tiden mest muligt. I skal huske at opdatere gruppen,
så alle er klar over hvad der foregår, hele tiden. Alle i gruppen har et ansvar for, at
udviklingsplanen er udfyldt, og at alle ved hvad der står.

 

 
Vælg tre individuelle mål, du gerne vil have særligt fokus på i dette projekt. Det kan fx
være inden for et område, du synes, er svært, eller noget du gerne vil øve dig ekstra
meget på. Vælg gerne to af de læringsmål vi tidligere har prioriteret, og �nd selv på
det tredje mål.

(Opgave 6 i projektbogen.)

PERSONLIGE MÅL

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10643950/sant-biblio18092415370.pdf
https://vimeo.com/171397412
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HUSK!: at gemme alt den dokumentation, for det I �nder ud af.

I kan �nde en skabelon i projektbogen, under kapitel 7 - opgave 12.

Beskrivelse af udviklingsplan

INFORMATIONSSØGNING

og videreudvikling af ideen/produktet.

I må gerne overveje, hvordan I kan lave en prototype af jeres produkt, der kan illustrere og
forklare hvad jeres ide kan.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 13

VEJLEDNING DAG 4:

VEJLEDNING

I en proces, som den I er igang med nu, kan man få vejledning. Vejledning er, når man bliver
guidet hen mod et mål, i en læringsproces. 

I kommer til at få 10 minutters vejledning pr. gruppe. 

Inden vejledningen skal Ihave overvejet: 
Hvor langt er vi med vores projekt?  
Har vi brug for hjælp til noget?  
Hvilke overvejelser har vi gjort os, omkring vores pit? 
og andet...

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 14

BEDØMMELSE

Bedømmelseskriterier: Projekt Edison - Grøn omstilling

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 15

AFSLUTNING - DAG 5:

FREMLÆGGELSE

2-3 dommerbesøg af 8 minutters varighed
Fremlæggelsen skal vare 4-5 minutter
3 minutter til samtale og spørgsmål

Hvad skal fremlæggelsen indeholde:

Problembeskrivelse
Ideforklaring - hvordan løser den problemet
Fakta omkring problem, grøn omstilling og løsning
Forklar prototype
Udviklingsplan
Processen - fra tanke til færdigtprodukt
Processen - samarbejdet

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10663729/udviklingsplan-ocr.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/10393848/bedoemmelseskriterier-projektedison-2018-groen-omstilling.pdf
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FINALEDAGEN

08.00 – 08.45:

I hallen

Alle grupper stiller op og gør klar til konkurrencen

08.45 – 09.00:

Alle elever guides foran scenen
Velkomst og åbningstale 

09.00 – 11.15

Elever stiller sig klar ved eget bord og gør klar til præsentation af projekt for dommerne jf.
tidsplanen
Bedømmelse ved alle dommere

11.15 - 12.05

Elever afholder spisefrikvarter som normalt på skolen

12.05 - 12.30

I hallen

Elever mødes foran scenen i hallen.
Alle elever og lærere hjælper Christian med at rydde op.
Ved endt oprydning samles alle foran scenen igen, så vi er klar 12.30

12.30 - 13.00

BH præsenterer borgmester
Fremvisning af vinderprojekter på scenen ved Borgmester John Dyrby Paulsen og
dommere
Efter Johns tale præsenterer dommerne nr. 6 til 1 i nævnte rækkefølge. John og Britta
overrækker præmier
BH afslutter �nalen og siger tillykke og tak.

13.00 - 13.35

Evaluering i egne klasser

Tjekliste til projekt Edison

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 16

EVALUERING

I skal nu samle op på processen sammen med jeres gruppe og vurdere, hvordan I synes, jeres
samarbejde har fungeret. 
 
1. Sæt jer sammen i gruppen. Del et stykke papir ind i det antal felter, I er i gruppen. I midten
skal I have et fælles felt.  
2. Tænk hver især over, hvad der har fungeret godt ved jeres samarbejde, og skriv mindst fem
ting ned i jeres eget felt på papiret. 
3. Fortæl på skift, hvad I har skrevet. 

I skal udfylde evalueringen i projektbogen - Kap. 9 Evaluering - Opg. 13. 

EVALUERING I PROJEKTBOGEN

https://docs.google.com/a/antvorskovskole.dk/document/d/16HRMTsRlBM7nNURRodIdKZB4VFGgnlxqvjMkxKJ1Hug/edit?usp=drive_web
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4. Skriv alle de udsagn, I er enige om, i det fælles felt. 
 

Test 2
Du skal nu udfylde den samme quiz igen, som du prøvede i starten af kapitlet.
Mon du kan svare rigtigt på �ere spørgsmål denne gang? Når du er færdig med
quizzen, får du mulighed for at se, hvor mange rigtige svar du havde og de rigtige
svar på alle spørgsmål. I opgave 9 i projektbogen kan du skrive ned, hvor mange
rigtige svar du �k i quizzen denne gang.

Quiz 2 Survey
Web survey powered by Research.net.
Your feedback is appreciated!

KAPITEL FÆRDIG

https://da.research.net/r/PXVTYBT

