


Hvem står bag Idévejen?Hvem står bag Idévejen?

Materialet til Idévejen er udarbejdet af mindthefuture og EduC i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og
Teknologipagten.

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil
eleverne i grupper stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis, enten med eller uden
teknologiske værktøjer. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal fremvise som et led i
konkurrencen.

Formålet med Projekt Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres
skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab, teknologi og iværksætteri. Undervisningen foregår
tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt.

Elever, der deltager i Projekt Edison, skal arbejde under et bredt nationalt tema fastsat af Fonden for Entreprenørskab
i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de deltagende kommuner. I løbet af efteråret skal eleverne arbejde med
produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedspotentiale samt evt. teknologi som forberedelse til
lokalfinalerne og til landsfinalen i november, hvor de skal fremvise deres endelige produkt for dommere, undervisere
og forældre.

Credits og tak
Vi vil i Fonden for Entreprenørskab og Teknologipagten gerne sige tak til alle, der har bidraget til dette materiale -
dette være sig testere, sparringspartnere og alle andre.

En særlig tak skal lyde til mindthefuture og EduC for et godt samarbejde.

Materialets visuelle identitet og grafiske iIllustrationer er lavet af Helle Schütten Johansen, indehaver af
tegnestuen Helle for Helle, samt Asap Design.

Programleder for Projekt Edison er Henrik Thise. Projektleder for Teksperimentet, som led i teknologisporet i 2021, er
Cecilie Copeland Beksgaard.



Introduktion til Projekt EdisonIntroduktion til Projekt Edison

I introduktionen får eleverne en kort præsentation af Projekt Edison. Det er også under introduktionen, at eleverne
bliver præsenteret for Projektbogen. Projektbogen bliver brugt som dokumentation for deres arbejde. Der er opgaver,
overvejelser og evaluering for hvert kapitel. Det er ikke et krav, at skulle benytte Projektbogen. Hvis den fravælges, så
opfordrer vi til, at der indtænkes en anden form for dokumentation for elevernes arbejde undervejs. Vær dog
opmærksom på, at Projektbogen er indtænkt i hele materialet og husk derfor, at give eleverne besked, hvis de skal
springe disse opgaver over.

https://vimeo.com/171061833


Introduktion til Projekt EdisonIntroduktion til Projekt Edison

Projektbogen
I Projekt Edison skal I hele vejen igennem skrive jeres tanker, idéer og aftaler ned. Det kan I for eksempel gøre i
Projektbogen. Hver gang I skal svare på en opgave i materialet, kan I bruge Projektbogen, så I har alle jeres
overvejelser samlet ét sted. Det er dog ikke en bog som sådan, men en række arbejdsark, der enten kan printes ud og
udfyldes i hånden eller bruges digitalt.

Projektbogen findes i to versioner, og du og din lærer bestemmer helt selv, hvilken der passer bedst til jer.

Du kan hente Projektbogen som Word-fil til print eller digital brug her.

Eller du kan finde Projektbogen på Skoletube her.

Gå til Projektbogen og arbejd med opgave 1, der handler om dine forventninger til Projekt Edison.

http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Projektbog.docx
https://www.skoletube.dk/e/7b67415fdf25dbf7c5d6b879810ced0b/0


ProcesmodelProcesmodel



Kapitel 1 Kapitel 1 – En god start– En god start

Introduktion
I kapitel 1 får I projektets udfordring. I bliver præsenteret for en problemstilling, som I vil blive klogere på, når I
arbejder med de første kapitler af materialet. I dette kapitel er det vigtigt at have fokus på, hvad udfordringen helt
præcist går ud på; hvilken opgave er det, I skal løse?

I får også at vide, hvilke læringsmål der er fokus på i projektet, så I ved, hvad I skal øve jer særligt meget på
undervejs.

https://vimeo.com/722552310


1.1 ÅRETS UDFORDRING

Årets udfordring: Vores by i fremtiden
Hvad fremtiden præcist byder på, er et stort spørgsmål, da vi ikke kender den endnu, og den kan være svær at
forudsige. Fremtiden er det der sker i morgen, om 10 år eller mere. Fremtiden er det liv, I skal leve, når I bliver voksne.
Vi lever i en verden, hvor der hele tiden sker nye forandringer, som vi alle skal forholde os til, og som får betydning for
vores by i fremtiden.

Men hvordan skal vi være med til at danne fremtidens by, hvis vi ikke kan forudsige fremtiden? 

Ud fra den viden vi har i dag, så kender vi allerede nogle af de problematikker, som vil være en udfordring i fremtiden.
Vi ved, at det er vigtigt, at vores byer i fremtiden udvikles på en bæredygtig måde, så vi tager hensyn til
klimaforandringerne og samtidigt passer på vores klode. Det er afgørende, at fremtidens byer er attraktive, så man
har lyst til at bo der, og er robuste i forhold til vind og vejr samt tager hensyn til naturen. Det skal være en by, hvor alle
mennesker uanset alder, handicaps eller køn kan færdes sikkert i. 

For at vi overhovedet kan komme på nye ideer, så er det vigtigt, at vi kender til de forskellige udfordringer, som vi står
med i dag og i fremtiden. Det er den viden, som
giver os muligheder for at være med til at danne fremtidens by med nye, innovative løsninger. 

I dette års Projekt Edison får I til opgave at indhente viden, undersøge og udforske de problematikker og muligheder,
der er og kan være i forhold til vores by i fremtiden. I skal også arbejde med kreative opgaver og forsøge at få
innovative idéer, der kan være med til at skabe værdi og forandring. 

Når I i grupper har fået rigtig mange idéer, skal I udvælge den idé, I brænder mest for, og som virkelig kan være med
til at gøre en forskel i vores by i fremtiden. I skal undersøge, om idéen kan blive til noget, og hvad der skal til, for at
den kan gennemføres i virkeligheden. Hvis I følger opgaverne i materialet, vil I blive hjulpet på vej og guidet igennem
hele processen fra idé til handling. Det er jeres lærer, der bestemmer, hvilke opgaver I skal løse, og hvordan I skal
bruge materialet.

https://vimeo.com/722552310


1.2 OPGAVE

Opgave
Udfordringen, I skal arbejde med i dette materiale, er, at:

I skal finde på nye idéer og innovative løsninger, der kan være med til at hjælpe på 
problemstillinger i forhold til byen i fremtiden.

Derfor hedder årets udfordring “Vores by i fremtiden”. Idéerne kan enten være en 
videreudvikling, et koncept, et produkt eller helt andre løsninger, der kan anvendes lokalt, eller i 
hele Danmark - måske endda globalt?

1.3 GODE RÅD TIL PROCESSEN

Gode råd til processen
Det er normalt at føle, at man ender i ‘et sort hul’.

Husk, at I først er ved at lære, hvordan man arbejder i sådan en proces.

Mind jer selv om, at I godt kan få noget ud af det, selvom det måske føles uoverskueligt eller kaotisk.

Skriv gerne gode råd ned til jer selv på forhånd, så I ved, hvad I kan gøre eller sige til jer selv, hvis I får lyst til at
give op undervejs.

Lav opgave 3 i Projektbogen.

1.4 INTRODUKTION AF LÆRINGSBAROMETER

Introduktion af læringsbarometer
Efter hvert kapitel skal du udfylde et læringsbarometer, som du finder i Projektbogen. Her skal du tænke over, hvor
meget ‘tryk’ du synes, der har været på din læring, mens du har arbejdet med det enkelte kapitel. Du skal forholde dig
til alle læringsmålene og markere, hvor meget du synes, du har øvet dig i de enkelte mål undervejs.

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 1 i Projektbogen.



1.5 OTTE LÆRINGSMÅL FOR FORLØBET

Otte læringsmål for forløbet
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 jer, hvad I kan blive dygtigere til, mens I arbejder med projektet. Det er ikke sikkert, I bliver lige gode til alle
mål - til gengæld lærer I sikkert også noget helt andet, som ikke står i målene. Når I arbejder med innovation, er det
meget almindeligt, at det er jeres personlige kompetencer, der bliver udfordret - fordi det er en anderledes måde at
arbejde på, end I er vant til. Heldigvis kan I udvikle jer og lære rigtig meget om jer selv, hvis I bliver ved med at prøve
jer frem. 

Læringsmål for forløbetLæringsmål for forløbet
Læs de 8 læringsmål. Lav derefter din egen prioriterede rækkefølge, hvor du starter med de mål, du synes, er de
vigtigste. Brug opgave 4 i projektbogen.

1. Jeg har viden om, hvilke udfordringer vi kan stå overfor i fremtidens by

2. Jeg kan reflektere over hvilke menneskeskabte handlinger, der kan være med til at forværre eller forbedre vores
by i fremtiden.

3. Jeg øver mig i at udfordre mig selv og blive ved - også når noget er svært

4. Jeg øver mig i at prøve mig frem og acceptere, når jeg selv eller andre laver fejl

5. Jeg kan vurdere, om en idé giver værdi for andre, og jeg kan undersøge, om idéen er ny

6. 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

7. Jeg kan videreudvikle en idé og undersøge, om den kan gennemføres i virkeligheden

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

1.6 FØR I GÅR VIDERE

Før I går videre
I har i dette kapitel arbejdet med at forstå udfordringen i Projekt Edison. 
Desuden skulle I forholde jer til otte forskellige læringsmål. Inden I 
fortsætter til kapitel 2, er det vigtigt, at I har fået en præcis forståelse af, 
hvad årets udfordring “Vores by i fremtiden” går ud på. Hvis I er i tvivl, så gå 
tilbage til starten af kapitlet, og læs om udfordringen igen eller få jeres 
lærer til at hjælpe med at uddybe.



Kapitel 2 Kapitel 2 – Samarbejde– Samarbejde

Introduktion
I har nu fået en idé om, hvad I skal have fokus på i dette projekt. I kender den udfordring, I skal arbejde med, og I ved
hvilke læringsmål, der er vigtige at øve sig i undervejs. I dette kapitel skal I arbejde med at skabe et godt fundament i
jeres gruppe, så I har et godt udgangspunkt for jeres samarbejde gennem resten af projektet. I kommer til at være
afhængige af hinanden hele vejen igennem processen, så det er vigtigt, at I kan arbejde godt sammen og hjælpe
hinanden.

https://vimeo.com/722552075


2.1 GRUPPENS KOMPETENCER

Gruppens kompetencer
Hvis en god idé skal blive til virkelighed, kræver det mange forskellige kompetencer, 
som det nærmest er umuligt for én person at have. Det er for eksempel vigtigt både at 
kunne tænke anderledes og fantasifuldt, men også realistisk og struktureret. Det kan 
derfor være en fordel at arbejde sammen med nogen, der har andre kompetencer end 
én selv, så man tilsammen i gruppen har mange forskellige styrker.

For at få så godt et samarbejde som muligt er det vigtigt, at I kender til hinandens 
styrker og udfordringer. Brug jeres forskelligheder positivt, så alle får mulighed for at 
bruge deres styrker til gavn for hele gruppen. Men tænk over, at det også er vigtigt at 
øve sig på områder, man har svært ved.

2.2 KOMPETENCEKORT

Kompetencekort
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. Det kan derfor godt være en svær øvelse - men så er der blot endnu 
mere grund til at lave den. Jeres lærer sætter jer i gang med øvelsen.

Når alle i gruppen har lavet deres kompetencekort, skal I fortælle hinanden om dem i gruppen. Aftal hvilke områder I 
hver især gerne vil have særlig meget ansvar for i projektet.

2.3 SAMARBEJDSAFTALE

Samarbejdsaftale
I skal lave en samarbejdsaftale i jeres gruppe, hvor I bliver enige om, hvilke regler og rammer, der skal gælde for jeres
samarbejde. Aftalen kan skrives ind i Projektbogen (opgave 4).

Jeres underviser sætter jer i gang med opgaven.

Følgende punkter skal I være opmærksomme på i jeres samarbejdsaftale:

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 mm.?)

Konfliktløsning (aftal, hvordan I håndterer uenigheder, konflikter osv.)

Konsekvenser (hvad er konsekvensen, hvis gruppens aftaler ikke overholdes - f.eks. hvis lektierne ikke er lavet,
pausen var for lang osv.?)



2.4 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 2 i Projektbogen.

2.5 FØR I GÅR VIDERE

Før I går videre
I har i dette kapitel arbejdet med at skabe et godt fundament for jeres samarbejde i gruppen.

Før I går videre, så vær sikker på, at alle i gruppen er blevet hørt og dermed er enige om, hvilke regler og rammer der
skal gælde for jeres samarbejde.



Kapitel 3 Kapitel 3 – Viden om “Vores by i fremtiden”– Viden om “Vores by i fremtiden”

Introduktion
I kapitel 3 skal I arbejde med viden om “Vores by i fremtiden”.

For at kunne være nytænkende og innovativ, så kræver det, at man har en masse faglig viden omkring den
udfordring, som man er blevet stillet. Jo mere I ved om et emne, jo bedre kan I forstå de udfordringer, der kan være.
På den måde har I et rigtigt godt udgangspunkt for at få idéer, der virkelig kan gøre en forskel.

Se videoen om at finde viden

https://vimeo.com/722551738


3.1 FORDYBELSE

Fordybelse
Indhentning af viden sker gennem en fortælling, som handler om Eddie og 
Elvira. I fortællingen er der fokus på fakta og virkelige problemstillinger , som 
alle har en betydning for vores by i fremtiden. Historien er opdelt i fire afsnit, 
som alle er lavet som podcasts. Det første afsnit er en kort intro til historien. 
Derefter følger afsnittene: Ankomst, Næste dag og A&O.

Undervejs i historien får I relevante oplysninger og virkelige problemstillinger , 
som alle er med udgangspunkt i årets udfordring - “Vores by i fremtiden”. Vær 
opmærksom på disse problemstillinger, da I skal arbejde videre med dem. Det 
er jeres lærer, som vælger, hvornår I skal lytte til hvilke afsnit, og hvilke opgaver 
I skal løse undervejs. Husk at gemme alle jeres noter. I får brug for dem, når I 
senere skal i gang med at finde på idéer.

I kan bruge opgave 5 i Projektbogen som hjælp til at holde styr på jeres noter.

3.2 FAGBEGREBER

Fagbegreber
I skal nu i gang med en opgave omkring fagbegrebskort. Det er fagbegreber, som alle bliver omtalt i podcasten med 
Eddie og Elvira.

Jeres lærer sætter jer i gang.



3.3 PODCASTS

Podcasts: Hvad ved vi om fremtidens by?
Jeres lærer vil give jer forskellige opgaver mellem podcastepisoderne.

3.4 PODCASTS

3.4 Her skal I lytte til det første afsnit “Intro” og ”Ankomst”
Hør podcastepisoden “Intro”

Hør podcastepisoden “Ankomst”

3.5 PODCASTS

3.5 Her skal I lytte til det tredje afsnit “Næste dag”
Hør podcastepisoden “Næste dag”

3.6 PODCASTS

3.6 Her skal I lytte til det sidste afsnit “A&O”
Hør podcastepisoden "A&O"

2.4 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 3 i Projektbogen.

http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Intro.wav
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Ankomst.wav
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Nastedag.wav
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/AogO.wav


3.8 FØR I GÅR VIDERE

Før I går videre
I har i dette kapitel arbejdet med at få ny viden om forskellige emner og finde forskellige problemstillinger. Både den
nye viden og de problemstillinger, I har fundet frem til, skal I bruge senere, når I skal i gang med
idégenereringsprocessen.

Inden I fortsætter, er det derfor vigtigt, at I kigger efter, om I har mange forskellige problemstillinger, som I kan arbejde
videre med. Hvis det ikke er tilfældet, så skal I gå tilbage til de forskellige podcasts og lytte igen. Derefter skal I finde
problemstillinger omhandlende vores by i fremtiden og skrive problemstillingerne ned.



Kapitel 4 Kapitel 4 – Idégenerering– Idégenerering

Introduktion
I dette kapitel skal I arbejde med at finde på idéer og løsninger til projektets udfordring: “Vores by i fremtiden”.

Til at starte med bliver I guidet igennem forskellige brainstormøvelser, der skal hjælpe jer med at få rigtig mange idéer
- så mange som muligt. Måske kan det nogle gange være svært at se meningen med de forskellige øvelser - det 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. På den måde kan man udfordre hjernen til at finde på helt nye idéer. Hjernen er indrettet sådan, at den altid vil
forsøge at spare på energien, og den vil derfor prøve at finde hurtige, velkendte løsninger. Hvis man gerne vil finde på
helt nye idéer, kan det derfor være smart at udfordre hjernen til at tænke i andre baner - selvom det måske kan være
svært at komme i gang, og det til tider føles frustrerende. Husk, at øvelse gør mester.

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 alt, hvad der falder jer ind. I kommer ikke til at bruge alle idéerne, men jo flere idéer I får, jo større er
chancen for, at der gemmer sig en helt fantastisk idé imellem.

https://vimeo.com/722551577


4.1 ØVELSER

Øvelser - få mange idéer
Jeres lærer guider jer igennem en række øvelser, hvor det handler om at få så 
mange idéer som muligt.

Husk at gemme alle de idéer, I skriver ned undervejs. Selvom I ikke synes, en idé 
er god her og nu, kan den måske være til inspiration senere i processen.

4.2 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 4 i Projektbogen.

4.3 FØR I GÅR VIDERE

Før I går videre
I har i dette kapitel arbejdet med at få en masse nye, vilde og skøre idéer. Inden 
I fortsætter, er det vigtigt, at I ved, hvor I har alle jeres idéer - også de idéer, som 
I tænker er urealistiske og ikke vil bruge. Det handler ikke om kvaliteten af 
idéerne, men kvantiteten (mængden), så I har noget at arbejde videre med. Hvis 
I ikke synes, I har nok idéer, så brug 5 min på at tage en ekstra brainstorm.



Kapitel 5 Kapitel 5 – Idé-udvælgelse– Idé-udvælgelse

Introduktion
I kapitel 4 arbejdede I med at få en masse idéer. I dette kapitel skal I i gang med at sortere og vurdere idéerne. I skal
også bygge videre på hinandens idéer og fortælle andre grupper om jeres idéer, så I kan få gode råd fra dem om,
hvordan I kan arbejde videre med idéerne. Til sidst skal I sammen i gruppen blive enige om, hvilken idé der skal
arbejdes videre med. Det er vigtigt, at idéen er ny eller en videreudvikling af en eksisterende idé. Den skal også
opfylde årets udfordring omkring “Vores by i fremtiden”.

https://vimeo.com/722551260


5.1 INDIVIDUEL IDÉ-UDVÆLGELSE

Individuel idé-udvælgelse
Det er nu tid til at kigge alle idéer igennem, både dem du har skrevet selv, og de idéer I har skrevet i fællesskab, enten i
gruppen eller på klassen. Du skal overveje, hvilke idéer du kunne tænke dig at arbejde videre med. Du må stadigvæk
gerne finde på nye idéer eller sætte flere af idéerne sammen til én ny idé.

Sådan gør ISådan gør I
1. Find alle de idéer frem, I har skrevet ned indtil nu. Nogle idéer er i jeres plastiklomme, andre har I måske skrevet

i Projektbogen, eller de er gemt fælles på klassen eller jeres vidensvæg.

2. Kig alle idéerne igennem. Vælg de fem idéer, som du helst vil arbejde videre med, og skriv dem ned på post-its
(hvis de ikke allerede er det) - én idé pr. seddel.

5.2 MØDET PÅ MIDTEN

Mødet på midten - vores idéer
I skal nu sætte jer sammen i gruppen og finde ud af, hvilke fem idéer I hver især 
har valgt ud, og hvilke idéer I som gruppe gerne vil arbejde videre med.

Jeres lærer sætter øvelsen i gang.

5.3 VÆRDISKEMA

Værdiskema
I denne opgave skal I hjælpe hinanden med at vurdere alle de idéer, som I valgte i 
“Mødet på midten”. I får hjælp til at lave et værdiskema, hvor I kan sammenligne 
idéerne ud fra forskellige kriterier.

Når I har fået en god forståelse af de forskellige idéers værdi og potentiale, er det 
igen tid til at sortere i idéerne. Det er ikke nok, at man godt kan lide en idé - der skal 
også være gode argumenter for at vælge den. Desuden er det vigtigt at undersøge, 
om idéerne allerede findes.

5.4 IDÉSTAFET

Idéstafet
I bliver nu guidet gennem en øvelse, hvor I får mulighed for at udvikle og blive endnu skarpere på 
jeres fem idéer. Efter øvelsen står I tilbage med to idéer.



5.5 RESPONSGRUPPER

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 dem. På samme måde skal I lytte til jeres responsgrupper og give dem gode råd.

Sådan gør ISådan gør I
1. Når I modtager respons fra en gruppe:

a. Fortæl kort om, hvad jeres to idéer går ud på, og hvordan de kan skabe værdi ud fra årets udfordring.

b. 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.

c. Skriv responsgruppens kommentarer ned, så I kan huske dem.

2. Når I giver respons til en gruppe:

a. 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?

b. Giv også feedforward på gruppens idéer:

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

5.6  DEN ENDELIGE IDÉ

Den endelige idé
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.

Når I er kommet frem til den endelige idé, så er det vigtigt, at I undersøger, 
om alle krav til idéen er opfyldt. Er idéen ny eller en videreudvikling af en 
eksisterende idé? I skal desuden være sikre på, at jeres idé er en løsning på 
årets udfordring: “Vores by i fremtiden”. Brug for eksempel forskellige 
søgeord på computeren til at undersøge, om idéen findes.



2.4 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 5 i Projektbogen.

3.8 FØR I GÅR VIDERE

Før I går videre
I har i dette kapitel arbejdet med at sortere og vurdere alle gruppemedlemmernes idéer.

Før I går videre, er det vigtigt, at I sammen har udvalgt én konkret idé, som I vil arbejde videre med. I skal også have
undersøgt om den idé, I har valgt er ny eller en videreudvikling af en eksisterende idé. Desuden skal idéen også
opfylde årets udfordring omkring “Vores by i fremtiden”.



Kapitel 6a Kapitel 6a – Idéudvikling– Idéudvikling

Introduktion
I har valgt den idé, I gerne vil arbejde videre med i gruppen, og I skal nu i gang med at videreudvikle og finpudse
idéen. Hvis I er med Projekt Edison - teknologi-sporet og derfor skal bruge teknologi til jeres idé, skal I i stedet til
kapitel 6b - teknologi-sporet. Spørg jeres lærer, hvis I er i tvivl.

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 evt. 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 at den evt. kan realiseres.

https://vimeo.com/722551065


6A.1 PROJEKTSTYRING

Projektstyring
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 dette her kapitel er det jer 
selv i grupperne, der kommer til at styre, hvem der gør hvad og 
hvornår. Dog vil jeres lærer stadig være den, der guider og vejleder jer. 
Nu er det op til jer som gruppe at få det bedste ud af den tid, I har til 
projektet. I træffer 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.

6A.2 REDSKABER

Redskaber
Som hjælp til at bevare overblikket undervejs kan I bruge arbejdsskemaet i 
kapitel 6 (opgave 6) 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. Der er lavet ark til fem dage, men får I brug for flere, så kan I lave 
kopier af arbejdsskemaet.

6A.3 UDFORDRINGER UNDERVEJS

Udfordringer undervejs - “det sorte 
hul”
I det hele taget kan denne proces være fyldt med op- og nedture. Det kan 
føles fantastisk, når noget lykkes, men når I oplever modgang, eller tingene 
ikke går som planlagt, kan det være svært at holde modet oppe og blive ved. 
Men hvis I kæmper jer igennem de tidspunkter, der er virkelig svære, føles 
det også så meget bedre, når tingene lykkes. Hvis I har skrevet gode råd ned 
til jer selv i Projektbogen, kan det være, I skal finde dem frem nu.



6A.4 FAGLIG FORDYBELSE OG VIDEREUDVIKLING

Faglig fordybelse og videreudvikling
Det er ikke nok i sig selv at have en god idé. Idéen skal også være ny eller en 
videreudvikling af noget, der allerede eksisterer. Den skal også give mening for 
dem, der skal bruge den, og den skal være mulig at føre ud i livet. Det er ikke 
sikkert, I får overbevist alle, første gang I fortæller om idéen, og det kan også 
være, at mange mener, idéen er urealistisk eller ligefrem dårlig.

Det er vigtigt, at I ikke giver op men i stedet bliver ved med at fokusere på, 
hvorfor I selv synes, idéen er rigtig god!Samtidig er det vigtigt, at I tager imod 
råd, vejledning og viden og bliver ved med at udvikle jeres 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 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 I bedst muligt kan gribe det an.

6A.5 HVORDAN FINDER I MERE VIDEN?

Hvordan finder I mere viden?
Hvis I har brug for mere viden, kan I søge på nettet, på biblioteket eller hos eksperter, der 
har særlig viden om emnet. 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 nogle (virksomheder, organisationer osv.) i jeres lokalområde, der har 
viden, I kan bruge.

Husk også, at der er nogle retningslinjer, der vil være gode for jer at følge, når I kontakter 
andre, der kan have viden, I har brug for:

Hvis I er flere i klassen, der skal kontakte den samme, kan det være en fordel, hvis I samler alle jeres spørgsmål
og lader én fra klassen tage kontakten, så eksperten ikke bliver oversvømmet af henvendelser.

Husk at være høflige 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 og kan bruge det som dokumentation i jeres
præsentation).



6A.6 INTERVIEW, OBSERVATION OG SPØRGESKEMA

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, I har om
idéen, faktisk holder. Nedenfor er tre forslag til, hvordan I kan undersøge, om jeres idé kan gennemføres. Start med
den metode, der kan give jer svar på de spørgsmål, I er mest i tvivl om.

Interview - hvad kan I lære af andre?
Der er forskellige typer interviews, der kan være relevante afhængigt af, hvilken viden I har brug for. I kan vælge
at interviewe en person, der passer ind i idéens målgruppe. I kan lave et gruppeinterview, hvor I sammensætter
en gruppe personer, der har relevans i forhold til idéen. Eller I kan opsøge en ekspert inden for et område, I gerne
vil blive klogere på.

Gode råd 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, at 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.

Indsaml data - registrér, hvor mange (og hvem) der gør hvad. Tag billeder, og optag evt. video og lyd.

Spørgeskema - hvem synes hvad?
Hvis I gerne vil undersøge mange menneskers holdning til et bestemt område, kan I lave et spørgeskema. I kan
lave ark med spørgsmål og dele ud, men ofte vil den hurtigste måde være at lave en digital undersøgelse (for
eksempel 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?

6A.7 OPSAMLING

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



6A.8 UDVIKLINGSPLAN FOR JERES IDÉ

Udviklingsplan for jeres idé
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 7 kan I finde en kopi af
udviklingsplanen, hvor I selv kan udfylde de forskellige punkter.

6A.9 ARBEJDSFORDELING I GRUPPEN

Arbejdsfordeling i gruppen
Det er en god idé at fordele arbejdet med udviklingsplanen imellem jer, så I i gruppen arbejder med flere punkter ad
gangen. Så ved I alle i gruppen hele tiden, hvad I 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.

6A.10 DOKUMENTATION

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.



6A.11 UDVIKLINGSPLAN OG VEJLEDNING

Udviklingsplanen
En udviklingsplan består af følgende punkter:

Idé-beskrivelse

Nyhedsværdi

Målgruppe

Netværk

Bæredygtighed

Visualisering/Prototype

Økonomi

Love og regler

Markedsføring

Realisering og videreudvikling

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

IIDDÉÉBBEESSKKRRIIVVEELLSSEE

IIddéébbeesskkrriivveellssee
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? Hvordan er den med til at løse problemstillinger, der handler om min
hverdag i fremtiden?

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

NNYYHHEEDDSSVVÆÆRRDDII

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



MÅLGRUPPEMÅLGRUPPE

MålgruppeMålgruppe
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 specifik 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.

NNEETTVVÆÆRRKK

NNeettvvæærrkk
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.

BBÆÆRREEDDYYGGTTIIGGHHEEDD

BBæærreeddyyggttiigghheedd
Overvej, om jeres idé er bæredygtig, altså medvirker den til, at den ikke slider unødigt på naturens ressourcer. Hvis
jeres idé f.eks. er et fysisk produkt, kan I undersøge, om produktet kan fremstilles i bæredygtige materialer (for
eksempel af genbrugsmaterialer eller af råstoffer, 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.

VVIISSUUAALLIISSEERRIINNGG//PPRROOTTOOTTYYPPEE

VViissuuaalliisseerriinngg//PPrroottoottyyppee
Lav en visuel fremstilling af jeres idé. Hvis I har udviklet et fysisk produkt, så fremstil en 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 f.eks. Laser Cutter,
vinylskærer eller 3D-printer.



ØKONOMIØKONOMI

ØkonomiØkonomi
Lav et budget - gerne i et regnearksprogram (Fx Excel, Google Sheets, 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 finde helt præcise priser, men få hjælp af fagfolk og jeres netværk til at finde
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,
f.eks. fonde, kommuner, frivilligt arbejde, sponsorater eller lign.?

Gem dokumentation for, hvis nogen har givet jer konkrete tilbud eller har givet forslag til, hvad det kan komme til at
koste. Eller hvis nogen kunne være interesseret i at sponsorere dele af idéen eller indgå en samarbejdsaftale.

LLOOVVEE  OOGG  RREEGGLLEERR

LLoovvee  oogg  rreegglleerr
Undersøg, om der er brug for bestemte tilladelser, for at jeres idé kan gennemføres (f.eks. regler om rettigheder,
placering og salg mv.). Skal man være opmærksom på sikkerhed i forhold til at gennemføre idéen? Vil det f.eks.
kræve, at man tegner en bestemt forsikring? Husk dokumentation.

MMAARRKKEEDDSSFFØØRRIINNGG

MMaarrkkeeddssfføørriinngg
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 om jeres idé?

RREEAALLIISSEERRIINNGG  OOGG  VVIIDDEERREEUUDDVVIIKKLLIINNGG

RReeaalliisseerriinngg  oogg  vviiddeerreeuuddvviikklliinngg
Lav en oversigt over, hvor langt I er nået i forhold til at realisere jeres idé. Hvilke dele har I fuldstændigt 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 ser ud om fem år. Hvilke muligheder ser I for at videreudvikle idéen?

Lav en liste over, hvad de næste fem konkrete skridt er for at kunne gennemføre jeres idé.



6A.13 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 6a i Projektbogen.

6.14 FØR I GÅR VIDERE

Før I går videre
I har i dette kapitel arbejdet med at undersøge, udvikle og forbedre jeres idé. Før I går videre er det vigtigt, at I har
indhentet og undersøgt en masse omkring jeres idé, og at I har dokumentation for alt det, I har undersøgt. I skal også
være sikre på, at I har været igennem udviklingsplanen og opfyldt så mange punkter som muligt. Hvis I er i tvivl, så gå
udviklingsplanen igennem endnu en gang, hvor I tjekker af undervejs.



Kapitel 6b Kapitel 6b – Teknologi og jeres idé– Teknologi og jeres idé

Introduktion
I har nu udvalgt og udviklet en idé i gruppen, som skal være løsningen på jeres problemstilling. I ’Projekt Edison –
Teknologisporet’ er en vigtig del af jeres arbejde at bruge en eller flere teknologier til at designe og lave en prototype
af jeres idé. Hvis I ikke skal bruge teknologi, skal I i stedet til kapitel 7a - ´Idéudvikling´.

I skal kunne vise dommerne i konkurrencen, at I har lært at bruge teknologi, og at I kan bruge den kreativt. En
prototype i Projekt Edison er en tidlig version af jeres idé og løsning. Den er ikke perfekt og virker måske kun delvist,
men den lever op til følgende krav:

Prototypen giver et godt billede af, hvad jeres idé går ud på.

Prototypen gør brug af én eller flere teknologier, der på forskellig vis viser, hvordan dele af løsningen kan se ud
og virker.

Prototypen viser, at I har lært jer selv at bruge en eller flere teknologier og kan være kreative med dem.

I har overvejet, hvordan jeres prototype skaber værdi, fx ved at sparre med eksperter.

Der er mange måder at lave prototyper på.
Se videoen nedenfor, der viser, hvordan teknologi kan bruges i præsentationen til konkurrencen:

På Teknologisporet i Projekt Edison er de næste trin:
At tegne en skitse af jeres løsning (15 minutter)

At udvælge hvilke teknologier, I kan bruge til at lave en prototype (20 minutter)

At lære de teknologier, I vil bruge, ved hjælp af videovejledninger (2-5 timer)

At bygge jeres prototype (1 dag)

At undersøge om jeres prototype af ideen skaber værdi (2 timer 

Gå videre i kapitlet. Det vil guide jer igennem processen.

https://vimeo.com/548355450/994b8ae550


6B.1 SKITSE

Skitse
Før I kan designe og bygge med teknologi, skal I gøre jer klart i gruppen, hvordan jeres løsning ser ud i virkeligheden.
Den bedste måde at skabe et overblik på er at tegne en skitse. Skitsen er både god til at blive enige om, hvordan
løsningen egentligt skal se ud og til lidt senere at finde ud af, hvilke teknologier I skal bruge til prototypen.

I kan bruge Projekt Edison skitsepapiret, som kan downloades her.

Se videoen her om, hvordan man laver skitser.

http://ffeye-moduler.dk/baker/klima_forskel/SKITSE_Edison.pdf
https://vimeo.com/545457255


6B.2 TEKNOLOGIVALG

Teknologivalg
På Projekt Edison - Teknologisporet skal I vise, at I kan bruge teknologi til at lave en model af jeres idé. Men hvilken
teknologi eller hvilke teknologier passer til lige netop jeres idé? I dette kapitel skal I se videoer om de teknologier, I har
mulighed for at arbejde med, så I kort lærer nok om dem til at vælge hvilke, der passer til jeres idé. Jeres lærer ved
hvilke teknologier, I har adgang til på jeres skole og vil fortælle jer om det. Måske har jeres lærer endda allerede
udvalgt én eller flere teknologier, I kan vælge at arbejde med.

Når I har valgt teknologierne, skal I i næste afsnit i gang med at lære dem at kende med videoguides, så I til sidst kan
bygge jeres prototype.

Se videoen herunder for at få at vide, hvordan I skal vælge jeres teknologier:

Teknologivalgsvideoer
https://vimeo.com/showcase/8431347

https://vimeo.com/showcase/8431347
https://vimeo.com/545471920


6B.3 LÆR TEKNOLOGIER #1

Lær teknologier #1
Nu har I valgt hvilken teknologi eller hvilke teknologier, I vil bruge i jeres gruppe til at lave jeres model eller prototype.

Nu er det tid til at lære dem godt nok til, at I kan komme så langt som muligt. Afsnittet her handler ikke om at bygge
jeres prototype, men om at få færdigheder med teknologierne, så I bagefter kan bruge dem til at bygge den.

Hvis I skal bruge flere teknologier, skal I vælge hvem i gruppen, der skal lære hvilken teknologi. Når I alle har fundet
ud af det, skal I se videoen her sammen i klassen. Bemærk, at nogle teknologier er hurtige at lære, mens andre tager
længere tid:

https://vimeo.com/545458221


6B.4 LÆR TEKNOLOGIER #2

Lær teknologier #2
Nedenfor finder I videoer om den eller de teknologier, I skal i gang med:

App-prototyper med PowerPoint eller Google Slides (1 lektion)

Tinkercad (1-2 lektioner)

Micro:bit (3-5 lektioner)

Scratch (3-5 lektioner)

CoSpaces (2-4 lektioner) 

Scratch/MakeyMakey (3-5 lektioner)

Minecraft: Education Edition
Til nybegyndere i Minecraft
(ca. 4 lektioner - spring videoer med * over, med mindre I har rigtig god tid)

Til jer, der har prøvet Minecraft før
(ca. 4 lektioner - spring videoer med * over, med mindre I har rigtig god tid)

Til jer, der er Redstone-masters og kan det hele i Minecraft
(ca. 4 lektioner - spring videoer med * over med mindre, I har rigtig god tid)

Videobanken
Videobanken indeholder masser af ekstra-videoer til teknologierne. 

https://teksperimentet.firebaseapp.com/videobank/videobank

6B.5 BYG JERES PROTOTYPE ELLER MODEL

Byg jeres prototype eller model
Nu er det tid til at bygge jeres prototype. Måske er I allerede lidt i gang ud fra det, I har lært i forrige afsnit, og I har
sikkert en fornemmelse af, hvor meget I kan opnå med teknologierne.

I skal lave prototyperne og deres delelementer så godt, I kan. Husk, at de ikke skal være perfekte og virke 100% og
måske ikke engang 25%. I ’Projekt Edison – Teknologisporet’ handler det om, at I kan vise, at I kan lære teknologier
og bruge dem kreativt til at vise hele eller dele af jeres prototype som en del af jeres præsentation for dommerne.
Måske kommer I slet ikke til at bruge mange af de færdigheder, I har lært, fordi det, I skal bruge, faktisk er helt
simpelt. Eller også vil I være udfordrede og må gå på opdagelse i videobanken og lave ’det næstbedste’.

Husk, at I i jeres præsentationer for dommerne altid kan bruge ord til at forklare, hvad jeres prototype ville have
kunnet, hvis I havde haft mere tid, teknologierne ikke havde drillet eller I havde været dygtigere med dem. Tingene skal
ikke være perfekte på baggrund af nogle timers videoguides med simple teknologier. Så husk, at I bare skal gøre det
så godt, I kan.

https://vimeo.com/showcase/8436107
https://vimeo.com/showcase/8436239
https://vimeo.com/showcase/8435424
https://vimeo.com/showcase/8439329
https://vimeo.com/showcase/8439364
https://vimeo.com/showcase/8486923
http://www.kortlink.dk/298z3
http://www.kortlink.dk/2ce2v
http://www.kortlink.dk/2ce2u
https://teksperimentet.firebaseapp.com/videobank/videobank


6B.6 SKABER JERES PROTOTYPE VÆRDI?

Overvej hvordan jeres prototype af ideen skaber værdiOvervej hvordan jeres prototype af ideen skaber værdi
Her skal I i gruppen undersøge, om jeres prototype af ideen skaber værdi for andre.

Det er en god idé at afprøve jeres prototype. Dette kan I for eksempel gøre
ved at:

Lade en ekspert, der ved mere end I selv gør om teknologi, prøve den af.

Lade nogen fra jeres parallelklasse eller familie prøve den af.

Undersøg og spørg ind til:
Virker prototypen som den skal? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvad mener personen eller personerne om jeres prototype - hvad er godt, og hvad kan forbedres?

6B.7 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 6b i Projektbogen.

6B.8 FØR I GÅR VIDERE

Før I går videre
I har i dette kapitel arbejdet med at lave en prototype af jeres idé 
med de teknologier, som I har haft til rådighed. I har også brugt tid 
på at lære om teknolologi, så I kunne være kreative med den. Måske 
har det været nemt, måske har det været svært – eller måske har 
det været lige tilpas. Det vigtigste er dog, at I har lavet dele af jeres 
idé med teknologi, har været kreative med den, og at I har søgt 
sparring og afprøvet jeres idé. I kan evt. også tage en runde i 
klassen, hvor I ser de ting, grupperne har lavet. Måske kan det give 
inspiration til én eller to ekstra ting, I kunne gøre for at finpudse 
jeres prototyper, mens nogle i gruppen går videre til næste kapitel, 
der handler om at lave præsentationen.



Kapitel 7 Kapitel 7 – Præsentation– Præsentation

Introduktion
I har nu gennemarbejdet jeres idé, så den er klar til at blive præsenteret for andre. Det er vigtigt, at I gør jer umage med
at fortælle, hvad jeres idé går ud på, og hvorfor I synes, den er god! Husk, at ingen kender jeres idé i forvejen, så øv jer
i at fortælle klart og tydeligt, så andre også får øjnene op for værdien i jeres idé. Brug god tid på at øve og forberede
en overbevisende præsentation.

https://vimeo.com/722550463


7.1 DET GODE KONKURRENCEPITCH

Hvordan bygges et godt konkurrencepitch op?
I skal nu i gang med at opbygge jeres pitch. Et pitch er en meget præcis og forholdsvis kort præsentation. Det er her, I
skal fange dommernes opmærksomhed og guide dem og andre folk, der kommer forbi, gennem forskellige
argumenter, dokumentation og refleksioner omkring jeres fantastiske idé. Det er her, at I på kort tid skal overbevise
andre om, at I har den bedste idé, som kan skabe værdi for mange.

Det er vigtigt, at I fra start indfanger modtagerens opmærksomhed. Væk interesse ved at præsentere en interessant
problemstilling og en overraskende løsning. Husk at have et klart budskab, som undervejs er understøttet af jeres
undersøgelser, dokumentation, fakta og egne argumenter. Afslutningen er lige så vigtig som begyndelsen - her
understreger I jeres vigtigste pointer og fortæller, at det er jeres team, der kan løse denne opgave.

Her er et konkret forslag til, hvordan I kan bygge jeres pitch op:

Start med at fortælle, hvilken udfordring I vil løse med jeres idé.

Fortæl om problemstillingen - husk at fortælle hvilken målgruppe, I henvender jer til.

Fortæl om problemets omfang - hvor mange rammes af dette problem, og hvad er konsekvensen? Sæt tal på
og lav gerne sammenligner med noget, man kan forholde sig til.

Hvad er løsningen på dette problem - hvilken værdi skaber idéen for målgruppen?

Hvordan virker løsningen - kort forklaring.

Vær opmærksom på, om der er noget, som minder om eller ligner jeres idé. Hvis det er tilfældet, så fortæl
hvorfor jeres løsning er bedre end andres. Hvad gør den mere attraktiv, og hvordan adskiller den sig fra en
konkurrents?

Hvad mener kunden/brugerne om jeres idé? Her viser I jeres dokumentation for, at I har undersøgt markedet.
Måske har I lavet interviews, spørgeskemaer, testet idéen osv.

Forretningsplan - her kommer I ind på, hvad der skal til for at realisere jeres idé. Har I nogle aftaler eller talt med
f.eks. kommuner, virksomheder eller andre? Har I kigget på økonomien - hvad vil det f.eks. koste at lave en
prototype, kampagne, et event eller andet? Er der allerede tænkt i en videreudvikling af idéen?

Afslutning - de allervigtigste pointer fremhæves, og I kan her vælge at udlevere f.eks. en brochure eller andet
materiale.



77..22  IINNDDEENN  PPRRÆÆSSEENNTTAATTIIOONNEENN

Start med at få et overblik over al jeres viden og materiale

Udvælg de vigtigste detaljer og pointer

Husk al jeres dokumentation for de ting, I har undersøgt

Undersøg, hvor lang tid I har til at præsentere jeres idé

Planlæg præcist, hvad I vil sige og i hvilken rækkefølge

Tjek, om I kan nå at komme omkring hele jeres fremlæggelse på den tid, I har

Aftal, hvem der gør hvadAftal, hvem der gør hvad 
Alle i gruppen skal være en aktiv del af præsentationen

Aftal hvem der siger hvad undervejs, hvem der fortæller om jeres model og ekstramateriale, hvem der styrer
computer/tablet osv.

Husk ikke at afbryde hinanden - respekter den person, der har taletiden

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

Husk at have øjenkontakt med den I taler til

Digitale værktøjerDigitale værktøjer 
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/reklame)

4. Prezi (præsentation)

5. Pitcherific (præsentation)

6. Powerpoint (præsentation)

7. Google Slides (præsentation)

8. Google Analyse (spørgeskema)

9. Survey monkey (spørgeskema)

10. Screencastify (video)

11. Hudl Technique (slow motion video)

12. 3D Builder (tegneprogram)

13. SketchUp (tegneprogram)

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.

Inden præsentationen
Her er samlet en række gode råd, I kan have gavn af, når I forbereder jeres præsentation: 

LLaavv  eenn  ddeettaalljjeerreett  ppllaann  ffoorr  pprrææsseennttaattiioonneenn 

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.

Vis det, I ikke har tid til at fortælle.



7.3 DET VISUELLE

Det visuelle
Tænk over helhedsindtrykket det sted, I skal præsentere jeres idé. Er der en 

gennemgående rød tråd mellem idéen og den visuelle udsmykning?

Overvej om I vil hænge plancher, billeder, logo, slogans eller andet op.

Vær opmærksom på korrekt stavning mv. Det skaber troværdighed.

Har I brug for noget reklamemateriale til at dele ud - brochurer, visitkort eller 

andet?

7.4 ØVE, ØVE, ØVE

Øve, øve, øve
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.

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?

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

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.

Rigtig god fornøjelse og held og lykke med jeres projekt.

7.5 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Udfyld læringsbarometeret for kapitel 7 i Projektbogen.



Kapitel 8 Kapitel 8 – Evaluering– Evaluering

Introduktion
I har nu været igennem en lang række forskellige opgaver for at finde på gode idéer, hvorefter I har valgt den bedste
idé, præsenteret den for andre og fået feedback. Men der mangler stadigvæk én vigtig ting, før I er helt færdige med
projektet - evaluering. Det er vigtigt at se tilbage på hele processen og tænke over, hvad I har lært. I kan nemlig meget
bedre huske det, I lærer, hvis I er opmærksomme på, hvad I har lært, og hvordan I lærte det.

Desuden kan I lære af de udfordringer, I har været igennem, ved at se tilbage på, hvad I gjorde for at komme videre.
Disse erfaringer kan I bruge, når I støder på udfordringer i fremtiden.

https://vimeo.com/722550297


8.1 EVALUERING I GRUPPEN

Evaluering i gruppen
I skal nu samle op på processen i jeres gruppe og vurdere, hvordan I synes, 
jeres samarbejde har fungeret.

SSååddaann  ggøørr  II

1. Sæt jer sammen i gruppen. Del et stykke papir ind i felter som til opgaven “Mødet på midten” (eller benyt
pc/tablet).

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.

4. Skriv alle de udsagn, I er enige om, i det fælles felt.

5. Jeres lærer laver en fælles opsamling

8.2 INDIVIDUEL EVALUERING

Individuel evaluering
I denne opgave skal du arbejde selv. Find opgave 8 i Projektbogen og svar på spørgsmålene.

Udfyld også dette digitale spørgeskema: https://da.research.net/r/Edison-Elever

https://da.research.net/r/Edison-Elever


8.3 LÆRINGSBAROMETER FOR HELE PROJEKTET

Læringsbarometer for hele projektet
I denne opgave skal I arbejde sammen to og to. Kig tilbage på jeres læringsbarometer for kapitel 1-8, så I kan få
overblik over jeres samlede læring i projektet. Tal sammen om følgende spørgsmål:

1. Har I arbejdet med alle læringsmålene? Eller er der nogen, I slet ikke har arbejdet med?

2. Hvilke læringsmål har I arbejdet særligt meget med? Er det de samme for jer begge to?

3. Hvor meget har I arbejdet med jeres tre udvalgte mål? Har I rykket jer?

Udfyld herefter det læringsbarometer, der gælder for hele projektet samt spørgsmålene. I må gerne hjælpe hinanden.

8.4 FÆLLES OPSAMLING OG AFSLUTNING

Fælles opsamling og afslutning
Projektet sluttes af med en fælles opsamling i klassen, hvor I kan snakke om, hvad I har fået ud af projektet, og hvad
I synes om det.
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