


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


I.1 BAGVEDLIGGENDE VIDEN OM PROJEKT EDISON

Bagvedliggende viden om Projekt Edison
Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, som udbydes af Fonden for
Entreprenørskab. Årets tema for Projekt Edison er “Vores by i fremtiden”.

Formålet med materialet er, at eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en
værdiskabende og virkelighedsnær proces. Desuden arbejder eleverne med viden omkring “Vores by i fremtiden” i en
naturfaglig og samfundsmæssig kontekst. Dette er med til at skabe et nuanceret grundlag for den videre
idéudviklingsproces i Projekt Edison-forløbet.

Den primære målgruppe for materialet er 6. og 7. klasse, som deltager i Projekt Edison, men man vil med enkelte
tilpasninger nemt kunne arbejde med det i hele udskolingen.

Fonden for Entreprenørskab samarbejder igen i år sammen med Teknologipagten, hvilket betyder, at eleverne nu
også kan skabe med og dyste inden for teknologi. I har som skole mulighed for at vælge to veje, når eleverne har
fundet frem til deres idé:

1. At udvikle og finpudse deres idé i kapitel 6a (klassisk spor)

2. At udvikle deres idé med teknologi i kapitel 6b (teknologi-spor)

Det er helt op til dig, hvilken vej I ønsker at gå. Der vil være 
forskellige bedømmelseskriterier, alt efter om man vælger 
sporet med teknologi eller det klassiske spor. Tilmelder man 
sig det klassiske spor, så skal eleverne vælge kapitel 6a, når de 
kommer dertil. Ønsker I som skole kun at have fokus på at 
udvikle idéer med teknologi, så skal eleverne vælge kapitel 6b, 
når de kommer dertil. Se mere under afsnittet  It og læring.

Dette års undervisningsmateriale er udviklet af Fonden for 
Entreprenørskab i tæt samarbejde med mindthefuture og 
Teknologipagten.

I.2 IDÉVEJEN

Idévejen
Materialet “Idévejen” er udviklet som et inspirations- og vejledningsmateriale til Projekt Edison. Det er ikke et krav, at
man skal følge materialet til punkt og prikke for at kunne gennemføre undervisningen til Projekt Edison. Det
anbefales dog, at man gennemser lærervejledningen. Det er vigtigt, at man prioriterer, at eleverne får en præcis
forståelse af, hvad årets udfordring, “Vores by i fremtiden,” går ud på. Dette kan eleverne læse om i kapitel 1 - En god
start.



I.3 LÆRERMATERIALETS OPBYGNING

Lærermaterialets opbygning
Lærermaterialet består af i alt otte kapitler og en introduktion til Projekt Edison. De otte kapitler skal ses som en
proces, hvor eleverne skal gå fra at forstå årets udfordring til selv at kunne præsentere en idé, der kan bruges i
fremtidens by. Materialet er opbygget, så man som underviser bliver guidet igennem denne proces. Lærermaterialets
indhold matcher elevernes kapitler i elevbogen, men i lærermaterialet vil elevernes indhold være splittet op således, at
det passer med den vejledning og de didaktiske overvejelser, der er lavet til de forskellige opgaver og øvelser i den
rækkefølge, eleverne skal bruge dem.

I hvert kapitel (undtagen kapitel 6) er der et forslag til en undervisningsplan matchende til kapitlets indhold. Planen
indeholder følgende punkter:

Angivelse af tid for hele kapitlet

Det indholdsmæssige fokus

Arbejdsformen

Undervisningsaktiviteter

Mål

Vælger I at benytte jer af den plan, så skal I forvente, at Projekt Edison forløbet tager cirka 33 lektioner at gennemføre.

I.4 DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Didaktiske overvejelser
Materialet tager udgangspunkt i undervisningsvejledningen for det tværgående tema omkring 
innovation ogentreprenørskab samt kompetencemålene i udgivelsen ‘Fra drøm til virkelighed’. 
Desuden er der også flere berøringsflader til vejledningen i det tværgående tema it og medier.

MÅL

Mål
Der arbejdes med udvalgte kompetencemål og fælles mål inden for fagene dansk, natur/
teknologi og få elementer fra faget matematik. I faget håndværk og design er det 
kompetenceområdet design, som er i fokus. Derudover er der elementer fra kompetencemål for 
de naturfaglige fag i udskolingen. Elevernes alsidige udvikling, personlige indstilling og 
samarbejdsevner er også højt prioriteret. På baggrund af dette er der formuleret otte læringsmål 
til eleverne, som de bliver præsenteret for i det første kapitel. Der er gennem hele materialet lagt 
stor vægt på elevernes refleksioner omkring deres læring og udvikling - dette arbejde foregår 
primært i det tilhørende arbejdsmateriale Projektbogen, som kan findes her.



STRUKTUREN

Strukturen
Som underviser er der flere ting, som er gode at have fokus på, når man arbejder med et innovationsforløb. Det første
er at have modet til at afprøve en anderledes undervisningsform og acceptere, at man ikke har al den viden, som
eleverne efterspørger, og at det, man havde i tankerne, ikke altid lykkes.

Din rolle i processen er at sætte strukturen for dagen. Opstil gerne tydelige mål og krav for den daglige undervisning.
Det kan f.eks. være, hvilke fælles spilleregler har vi, hvilke aftaler er der omkring brugen af skolens lokaler og
hentning af materialer, og hvordan spørger grupperne efter hjælp undervejs. Tænk også over, om der skal være et
fast mødested, hvor man mødes hver dag, når man skal i gang med projektet. Hvis man har mulighed for det, vil det
være en god idé, hvis man benytter sig af forskellige lokaler eller områder. Det giver mulighed for varierede
arbejdsformer og ny inspiration, og dermed bliver det ikke et statisk miljø.

Det er vigtigt, at eleverne kender tidsrammen for de forskellige aktiviteter, de skal igennem. Fortæl derfor altid, hvor
længe de har til hver opgave. På den måde øver eleverne sig i at planlægge deres tid, og du har overblik over dagen.
Undervejs vil du have mange forskellige roller - du skal facilitere de forskellige aktiviteter, oplæg og øvelser, der må
være i løbet af dagen. Du skal være rådgiver, du skal undervise, du skal hente og finde frem osv. Samtidigt skal du
være opmærksom på grupperne - er de selvkørende, er de gået i stå, og hvilken hjælp har de brug for, så de kan
komme videre i processen. Det er desuden vigtigt, at du giver løbende feedback, feedforward og sparring til
grupperne. Derfor vil du også opleve, at du er meget på i sådanne forløb.

Alle grupper vil på forskellige tidspunkter i processen opleve at gå i stå - eleverne mister fokus, bliver uenige og
frustrerede. Der kan man med fordel give grupperne nogle benspænd eller andre opgaver, der gør, at fokus flyttes til
noget andet, og de kan få fornyet energi. Det kan være, gruppen skal ud og lave en teamøvelse, lave en energizer,
bytte arbejdsplads med en anden gruppe, lægge sig på gulvet og arbejde videre eller gå på en inspirationstur i
lokalområdet.

Et andet redskab, som kan være en hjælp for dig, er en lærerlog, hvor du kan registrere dine refleksioner, erfaringer,
aftaler med de forskellige grupper eller ting, du skal huske. Det kan også være opmærksomhedspunkter til dig selv
omkring, hvad der fungerede godt, hvilke ændringer eller ønsker du har til en anden gang. På den måde har du alt
samlet et sted. Loggen kan også bruges, hvis der er andre lærere med i projektet, og I skal lave overlevering til
hinanden. Den kan laves både analog og digital - det er helt op til dig selv.



GRUPPESAMMENSÆTNING

Gruppesammensætning
Det kan have rigtig stor betydning for elevernes udbytte af projektet, hvem de arbejder sammen med. Det anbefales
derfor at overveje gruppesammensætningen grundigt. En gruppestørrelse på 3-4 elever vil ofte fungere optimalt i
denne sammenhæng. Man kan med fordel sammensætte elever med forskellige kompetencer, så de kan supplere
hinanden bedst muligt.

VIDENSVÆG

Vidensvæg
Hvis man har mulighed for det, kan det give god mening at have en tavle, væg eller andet, hvor man kan dele og
notere al den viden, der indsamles. Vidensvæggen kan også være holdeplads for idéer, der ikke umiddelbart skal
bruges og til de fælles brainstorms, der for eksempel laves på klassen. Det er også her, at I kan skrive fælles aftaler
og deadlines op. Dette skaber synlighed for alle og udgangspunkt for dialog, refleksion, formidling og evaluering.

MENING OG MOTIVATION

Mening og motivation
Der er produceret korte introduktionsvideoer til kapitlerne. Her giver elever, der selv har erfaring med arbejdsformen,
deres bud på, hvad meningen er med de forskellige faser, og hvad der er vigtigt at være opmærksom på undervejs i
processen. Det er tanken, at eleverne kan se videoen igen i løbet af arbejdet med kapitlet, hvis de bliver usikre på
formålet med aktiviteterne.

EKSTRAMATERIALE

Ekstramateriale
Til projektet medfølger et ekstramateriale. Ekstramaterialet indeholder opgaver, forsøg og forskellige øvelser, der
tager afsæt i vidensdelen. Derudover er der også ekstra brainstormøvelser til brug i idégenereringsfasen.
Ekstramaterialet er en mulighed, hvis det skønnes, at der er flere timer til rådighed i projektet, eller eleverne trænger til
en ekstra udfordring. Materialet gør det muligt at lave en differentieret undervisning og mulighed for at inddrage flere
fagtimer, hvis det er ønsket.



I.5 DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER

Det 21. århundredes kompetencer
Under hele forløbet har eleverne desuden mulighed for at udvikle sig inden 
for det 21. århundredes kompetencer. Hele processen i materialet lægger 
op til, at eleverne udvikler kompetencer, der kan være med til at ruste dem 
til en verden, der er under konstant forandring. Kompetencerne kan 
anvendes på tværs af fag og områder og vil være med til at styrke både 
elevernes personlige, sociale og faglige egenskaber. I materialet er der 
fokus på alle seks kompetenceområder (http://info.21skills.dk/
kompetencer/), og herefter er der en kort oversigt over, hvordan de indgår i 
forløbet.

KOLLABORATION

Kollaboration
Eleverne arbejder i projektet med at styrke deres samarbejdsevner. De skal 
bl.a. være i stand til at lytte til hinandens idéer, tage beslutninger sammen, 
fordele opgaver, lave aftaler og overholde dem, tage ansvar og skabe 
noget sammen. De skal opleve, at de er afhængige af hinanden, og at de 
fungerer som et team.

PROBLEMLØSNING OG INNOVATION

Problemløsning og innovation
Der er i flere dele af processen fokus på at styrke elevernes kreative 
tænkning, bl.a. via forskellige idégenereringsøvelser. Desuden arbejdes 
der gennem hele processen med udgangspunkt i at løse virkelige 
problemer og opgaver, som de ikke allerede kender svaret på. Eleverne 
bliver set som vigtige medspillere, og de får en bevidsthed omkring den 
problemstilling, de skal arbejde med. De skal altså bruge deres viden - og 
opsøge mere viden - for at kunne løse et problem. Samtidig skal de arbejde 
innovativt med problemstillingen, så de kan være med til at udvikle helt 
nye idéer og tiltag.

https://info.21skills.dk/kompetencer/


It og læring
Det er oplagt at lade eleverne anvende digitale værktøjer i processen. Det kan både være i forbindelse med
planlægningsopgaver, prototype-udvikling, modeller, præsentationer osv. Med hensyn til prototype-udvikling er der i
kapitel 6b udviklet et undervisningsmateriale til et udvalg af teknologier, så eleverne kan udvikle deres idé med én
eller flere af disse. Teknologierne er: Minecraft: Education Edition, Tinkercad (3D-design), Scratch,
Scratch/MakeyMakey, Micro:bit og CoSpaces, apps i Google Slides og Powerpoint. Det er her teknologi-sporet i
Projekt Edison skiller sig ud fra det klassiske Projekt Edison-spor. Ca. 10 lektioners undervisning vil for eleverne gå
med at lære at bruge teknologier til kreativt at designe og bygge prototyper af deres idéer til deres præsentationer.
Teknologi-sporet understøtter teknologierne med omfattende videoguides, så eleverne på egen hånd kan lære at
bruge relevant teknologi. Det er vigtigt, at du på forhånd har fundet ud af, hvilke teknologier I har på skolen, enten
fysisk eller på abonnement. Flere af teknologierne er gratis, men kan kræve, at eleverne opretter en konto for at bruge
dem. Se hvilke på oversigten nedenfor.

Teknologi Konto/login

Micro:bit, pap, elefantsnot og krokodillenæb Kræver ikke login

MakeyMakey/Scratch Kræver gratis Scratch-konto. Eleverne kan oprette
egne konti, men du kan give dem nem adgang med en
lærerkonto.

Se, hvordan du opretter lærerkonto her:

1. https://player.vimeo.com/video/332247401

2. https://player.vimeo.com/video/332247367

Tinkercad 3D-design Kræver gratis konto, som eleverne laver. Du kan også
se mulighederne, du har som klassens lærer her:
https://vimeo.com/444489998

CoSpaces Kræver skoletubeabonnement.

Minecraft: Education Edition Kræver Office365-abonnement med Minecraftlicens

PowerPoint eller Google Slides til app-design Kræver at skolen har det ene eller det andet.

Derudover har flere kommuner makerspaces eller FabLabs til rådighed, hvor der er 
mulighed for at arbejde med teknologiske værktøjer som f.eks. lasercutter, 3D-printer, 
vinylskærer m.m. Det kan også give mening at arbejde digitalt med indsamling af viden, 
herunder udformning af egne spørgeskemaundersøgelser. I kapitel 8 findes der forslag til 
forskellige digitale værktøjer, som eleverne kan anvende i deres fremlæggelser. Når der 
inddrages digitale teknologier i processen, er det afgørende, at der sideløbende er fokus på 
udviklingen af elevernes kritiske stillingtagen til teknologier og digitalt indhold. 
Refleksioner omkring kendetegn for den valgte teknologi, mulige faldgruber, troværdighed, 
datasikkerhed osv. kan være relevante -afhængigt af, hvilken type produkt der er tale om.

IT OG LÆRING

https://player.vimeo.com/video/332247401
https://player.vimeo.com/video/332247367
https://vimeo.com/444489998


KOMMUNIKATION

Kommunikation
Under hele forløbet er kommunikation en væsentlig faktor. Eleverne får 
mulighed for at forholde sig til og lære om, at der er forskel på 
modtagergrupper. Det autentiske fundament, projektet hviler på, gør det 
oplagt for eleverne at skulle i dialog med den omkringliggende verden. 
De er nødt til at lære, hvordan man kan kommunikere sit budskab 
hensigtsmæssigt til den specifikke målgruppe - hvad enten det handler 
om hjælp til at finde viden, udviklingsmuligheder, sponsorater, eller det 
handler om at overbevise modtageren om værdien af ens idé.

VIDENSKONSTRUKTION

Videnskonstruktion
For at forstå den udfordring, eleverne er blevet stillet, må de tilegne sig 
ny viden. Og for at kunne udvikle nye løsningsmuligheder, må de forstå 
problemstillingen godt og derudover selv konstruere ny viden gennem 
analyser, refleksioner, undersøgelser og vurderinger. Den faglige viden 
kan kun videreudvikles, hvis den er forstået - men ofte vil 
informationerne først for alvor give mening, når de bliver anvendt 
undervejs i processen.

SELVEVALUERING

Selvevaluering
Under hele forløbet er der fokus på, at eleverne skal træne deres evne til 
at evaluere sig selv og hinanden - de skal reflektere over og tage ansvar 
for deres læring og proces. Derfor er der i læringsmålene både fokus på 
fagfaglige mål og i høj grad også på de personlige mål. Der opfordres i 
materialet til at bruge Projektbogen som en del af elevernes 
selvevaluering. Heri arbejdes der løbende med, hvilken læring og 
udvikling eleverne selv oplever. Desuden er der undervejs lagt op til, at 
eleverne arbejder med feedback og feedforward i responsgrupper -den 
fremadrettede evalueringsform er hele tiden i fokus.



I.6 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for introduktion til projektet

Tid: I alt 45 min.

Indholdsmæssig fokus: Introduktion til Projekt Edison

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Introduktion til Projekt Edison - se video
fra Projekt Edison (link i elevdelen)

Få en forståelse af hvad Projekt Edison
er

Fælles på klassen Hvordan skal vi arbejde med projektet -
aftaler/regler aftales på klassen

Få en forståelse af arbejdsprocessen i
Projekt Edison

Gruppearbejde eller
enkeltvis

Eleverne bliver introduceret til
materialet og læser “Overordnet
introduktion til Projekt Edison”samt ser
videoen (man kan vælge, at videoen
ses fælles på klassen)

Fælles på klassen Opsamling

Enkeltvis Hvis eleverne skal benytte
Projektbogen, skal de læse næste
afsnit om Projektbogen og lave opgave
1 - “Mine forventninger til Projekt
Edison”. Hvis ikke, så gør opmærksom
på, hvordan de skal dokumentere deres
arbejde undervejs, og hvorfor de skal
dokumentere

Fælles på klassen Opsamling



ProcesmodelProcesmodel



Alle ressourcer i Projekt EdisonAlle ressourcer i Projekt Edison

Her kan du finde og downloade alle ressourcer, der ligger i Projekt Edison-materialet. 

Elevmaterialet kan tilgås her.

Projektbogen:

Book Creator til eleverne kan tilgås her.

Du kan finde en vejledning til Book Creator her.

Kan downloades i Word her.

Ekstra øvelser til kapitel 3 kan downloades her.

Ordkort til kapitel 3

Ekstra øvelser til kapitel 4 kan downloades her.

Ordkort til kapitel 4

Billedkort som alternativ til ordkort

Procesmodel til Projekt Edison:

Her i materialet

Til download

Bedømmelseskriterier, pointguide og elevernes ”Gør dig selv skarpere” – ark downloades her.

Lektionsplaner for alle kapitler.

http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/elev/index.html
https://www.skoletube.dk/video/7693473/7b67415fdf25dbf7c5d6b879810ced0b
https://read.bookcreator.com/xq2QEa6hORbVFbcsCM7OdISL8-vKvZyy5fnfCFrm1mo/G46TeUx2RN6R7sZKinpKxA
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Projektbog.docx
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Ovelseshaefte-kap3.pdf
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/ordkort-2022-kap3.pdf
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Brainstormovelser-kap4.pdf
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/ordkort-2022-kap4.pdf
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/billedkort.pdf
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/procesmodel.png
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Projekt_Edison_Bedommelseskriterier.pdf


UndervisningsplanUndervisningsplan

Forslag til undervisningsplan for introduktion til projektet
Tid: I alt 45 min.

Indholdsmæssig fokus: Introduktion til Projekt Edison

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Introduktion til Projekt Edison - se video
fra Projekt Edison (link i elevdelen)

Få en forståelse af hvad Projekt Edison
er

Fælles på klassen Hvordan skal vi arbejde med projektet -
aftaler/regler aftales på klassen

Få en forståelse af arbejdsprocessen i
Projekt Edison

Gruppearbejde eller
enkeltvis

Eleverne bliver introduceret til
materialet og læser “Overordnet
introduktion til Projekt Edison” samt ser
videoen (man kan vælge, at videoen
ses fælles på klassen)

Fælles på klassen Opsamling

Enkeltvis Hvis eleverne skal benytte
Projektbogen, skal de læse næste
afsnit om Projektbogen og lave opgave
1 - “Mine forventninger til Projekt
Edison”. Hvis ikke, så gør opmærksom
på, hvordan de skal dokumentere deres
arbejde undervejs, og hvorfor de skal
dokumentere

Fælles på klassen Opsamling

Forslag til undervisningsplan for kapitel 1
Tid: I alt 100 min.

Indholdsmæssig fokus: Årets udfordring

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Intro til årets udfordring. Fortæl og
skriv op for eleverne, hvad årets
udfordring er. Se videoen “Vores by i
fremtiden”.

Præcis forståelse af, hvad årets
udfordring “Vores by i fremtiden” går
ud på.



Fælles Opsamling på videoen

Enkeltvis eller i grupper Eleverne læser introen til kapitel 1 og
ser videoen. Derefter læser de afsnittet
“Udfordringen”.

Enkeltvis Opgave - Definere fremtid og by Fælles forståelse for begreberne
fremtiden og by

Fælles Opsamling af opgaven

Undervisningsaktivitet

Indholdsmæssig fokus: Læringsmål for projektet

Fælles Intro til læringsmål og gode råd til
processen.

Kende forskel på læringsmål og
personlige mål samt udvælge
personlige mål

Indholdsmæssig fokus: Gode råd til processen

Enkeltvis Læs afsnittet om læringsmål og lav
opgave 2  i Projektbogen. Læs derefter
afsnittet “Gode råd til processen” og
lav opgave 3 i Projektbogen.

Fælles Opsamling

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer

Fælles Intro til læringsbarometer

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 1 i
Projektbogen.

Fælles Opsamling + afslutning på kapitel 1
(Vær opmærksom på, om der er noget,
som skal op på vidensvæggen)

Forslag til undervisningsplan for kapitel 2
Tid: I alt 80 min.

Indholdsmæssig fokus: Samarbejdet i gruppen

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Intro til samarbejde Forståelse for vigtigheden af et godt
samarbejde.



grupper
Eleverne læser afsnittet introduktionen
til samarbejde og ser videoen

UArd bi edjdersefso Emdison- Undervisningsaktivitet

Indholdsmæssig fokus: Egne og gruppens kompetencer

Fælles Intro og gennemgang af opgaven

“Kompetencekort”

Enkeltvis ude i
grupperne

Eleverne læser i elevbogen afsnittet om
gruppens kompetencer.

Enkeltvis ude i
grupperne

Eleverne laver hver især et
kompetencekort

Eleverne skal have kendskab til egne
kompetencer.

Fælles Øvelse: Gå rundt blandt hinanden og få
klassekammeraterne til at komme med
deres input. Derefter opsamling på
øvelsen

Samarbejdsaftale i gruppen

Fælles Intro og fælles gennemgang af
opgaven “Samarbejdskontrakt”

Forståelse for, at et samarbejde
forpligter, og at deres forskelligheder
kan være en styrke.

Gruppearbejde Eleverne genlæser opgaven omkring
samarbejdskontrakten og laver en
samarbejdskontrakt i deres gruppe

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometeret - evaluering kapitel 2

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 2 i
Projektbogen.

Fælles Opsamling/afslut kapitlet om
samarbejde.

Forslag til undervisningsplan for kapitel 3
- i alt 5 lektioner

Tid: I alt 225 min.

Indholdsmæssig fokus: Indhente viden og få problemstillinger til årets udfordring.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål



Fælles Kort intro til vidensdelen Fælles forståelse af, at for at være
innovativ og komme på idéer, så skal
man indhente faglig viden, omkring
den udfordring, som man er blevet
stillet.

Edison- grupper Læs introduktionen i kapitel 3 i
elevbogen og se videoen. Derefter skal
de læse afsnittet “Fordybelse”.

Fælles på klassen Intro til opgaven “begrebskort” Have opmærksomhed på forståelse af
fagbegreber og dermed udvide og
aktivere elevernes fagsprog

Edison-grupper Opgave: Begrebskort (arbejder først i
gruppen, og får en forståelse af
begreberne)

Fælles på klassen Fang en makker - udveksle viden om
fagbegreber

Opsamling

Enkeltvis eller i Edison-
grupperne

Lytte til podcasts - Intro og Ankomst Indhente viden til årets udfordring.

Fælles på klassen Bevægelsesaktivitet

“Fang en finger”

Skabe variation og styrke
koncentrationsevnen - samt få ny
energi

Enkeltvis eller i Edison-
grupperne

Lytte til podcast - Næste dag Indhente viden til årets udfordring.

Edison-grupperne Opgave - Lav en mindmap Få overblik over forskellige
problemstillinger i forhold til årets
udfordring

Enkeltvis eller i Edison-
grupperne

Lytte til podcast - A&O Indhente viden til årets udfordring.

Edison-grupper Opgave - Fortsæt med at skrive
problemstillinger på deres mindmap,
ud fra den nye viden, som de har fået.

Edison-grupper og
fælles

Opgave - dele og hente viden

Fælles Opsamling

Arbejd Undervisningsaktivitet Mål



Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer - evaluering kapitel 3

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 3 i
Projektbogen.

Forslag til undervisningsplan for kapitel 4
- I alt 3 lektioner

Tid: I alt 135 min.

Indholdsmæssig fokus: Idégenererer ud fra årets udfordring “Vores by i fremtiden”.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles på klassen Intro til idégenerering Få en fælles forståelse af, hvad
idégenerering er, og hvordan man
brainstormer.

Edison- grupper Læs introduktionen i kapitel 4 i
elevbogen og se videoen.

Gruppen skriver derefter, i punktform,
hvad man skal være opmærksom på,
når man skal brainstorme og hvorfor.

Fælles på klassen Opsamling - hvad har grupperne fundet
ud af?

Det er en god idé, at der også er fokus
på, at eleverne ikke kan fejle i denne
proces. Så længe eleverne holder sig
inden for øvelsens rammer. Tal også
om, hvad man kan gøre, hvis man går i
stå undervejs i en brainstorm- øvelse,
og hvilke regler I har, når der skal
brainstormes.

Enkeltvis Øvelse: Klassisk brainstorm ud fra
problemstillingerne fra videnskapitlet

Udvikle idéer

Indholdsmæssig fokus: Aktiverer krop og hjerne på en anden måde og skabe ny energi.

Fælles på klassen Øvelse: Menneske, hus og jordskælv Skabe variation og styrke
koncentrationsevnen



Indholdsmæssig fokus: At tænke anderledes og få så mange idéer som muligt.

Edison-grupper Øvelse: 1+1=3 Blive inspireret til at tænke i nye baner
og finde på anderledes løsninger.

Indholdsmæssig fokus: Aktiverer krop og hjerne på en anden måde og skabe ny energi.

Fælles på klassen Øvelse: Hulahop -rundkreds Skabe variation og styrke
koncentrationsevnen.

Indholdsmæssig fokus: At tænke anderledes og få så mange idéer som muligt.

Enkeltvis Øvelse: “Omvendt Brainstorm” Blive inspireret til at tænke i nye baner
og finde på anderledes løsninger.

Fælles på klassen Opsamling - har alle grupperne en
masse idéer (de skal ikke vurdere om
de er brugbar)

Styrke deres forståelse af, hvad I har
arbejdet med i dag og samle op på om
alle er kommet i mål.

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer - evaluering kapitel 4

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 4 i
Projektbogen.



Forslag til undervisningsplan for kapitel 5
- I alt 3 lektioner

Tid: I alt 135 min.

Indholdsmæssig fokus: Sortering af ideer.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Intro til idé-udvælgelse At gruppen gennem forskellige øvelser
kan sortere i deres ideer og gå fra
mange idéer til få idéer

Individuelt Læs introduktionen i elevbogen, se
videoen og lav første øvelse -
“Individuel idé-udvælgelse”

Edison-gruppen Lav øvelse 2 “Mødet på midten - vores
idéer”

Indholdsmæssig fokus: Undersøge de udvalgte ideers værdi og potentiale.

Edison-gruppen Lav øvelse 3 “Værdiskema” At gruppen står tilbage med den ene
idé, som de tror på og ønsker at arbejde
videre med.

Edison-gruppen samt
fælles på klassen

Lav øvelse 4 “Idéstafet”

Gruppearbejde på
klassen

Lav øvelse 5 “Responsgrupper”

Fælles på klassen Opsamling - har alle grupper en idé,
som de går videre med?

Indholdsmæssig fokus: Opfylder den valgte idé alle krav.

Edison-gruppen Læs afsnittet “Den endelige idé”

Undersøge om kravene til den endelig
idé er opfyldt

At deres idé er en ny eller en
videreudvikling af en eksisterende idé
og opfylder årets udfordring omkring 
“Vores by i fremtiden”.

Individuelt Udfyld læringsbarometeret for kapitel 5



Forslag til undervisningsplan for kapitel 6b
- Tidsforbrug til kapitlet er 7-15 lektioner alt efter teknologivalg og ambitionsniveau ift. prototype.

Tid: 1-2 lektione.

Indholdsmæssig fokus: Introduktion til kapitlet og teknologisporet

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles i klassen. Se videoen ’Projekt Edison –
Teknologisporet’ sammen i klassen.

At få en fælles forståelse af, hvad der
nu skal ske.

Indholdsmæssig fokus: At overføre gruppens idé til en skitse og blive enige om dens udformning.

Fælles i klassen /
grupper.

Intro til skitse. Se videoen ’At lave
skitser’ om at lave skitser.

Grupperne tegner herefter deres på
skitsepapiret.

At overføre gruppens idé til en skitse og
blive enige om dens udformning.

Indholdsmæssig fokus: Udvælg teknologi til prototype.

Fælles i klassen /
Edison-grupper

Se sammen videoen ’At vælge
teknologi til prototyper’

Eleverne får at vide, hvilke teknologier,
de har adgang til, og ser i grupperne de
tilhørende præsentationsvideoer.
Eleverne vurderer på skitsearket hvilke
teknologi(er), de skal lære sig.

At eleverne udvælger teknologi(er), som
de skal bruge til på at lære.

Tid: 2-5 lektioner afhængig af valgt teknologi.

Indholdsmæssig fokus: At lære valgte teknologi(er) at kende, så en prototype senere kan skabes med den.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Grupper Grupperne arbejder med
tekniklæringsvideoerne til valgte
teknologier.

At eleverne bliver dygtige nok med
teknologierne til selv at bygge
prototyper med dem.



Tid: 3-6 lektioner. Kan variere ift. Teknologi og ambitions-niveau.

Indholdsmæssig fokus: At bruge sin teknologi til at bygge en prototype af gruppens idé.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Grupper Grupperne bygger med tillærte
teknologi(er) deres prototyper.

Eleverne får produceret en prototype.

Tid: 1-2 lektioner.

Indholdsmæssig fokus: At få feedback på prototype.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Grupper / fælles i
klassen

Eleverne fremlægger eller får andre til
at afprøve deres prototype og får
feedback. Eleverne får idéer til
ændringer, de kan lave eller fortælle om
til fremlæggelsen.

Eleverne får vist og afprøvet prototype.

Tid: 1 lektion.

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Individuel Udfyld læringsbarometeret i
Projektbogen.

At eleven reflekterer over det lærte.



Forslag til undervisningsplan for kapitel 8
- I alt 2 lektioner

Tid: I alt 90 min.

Indholdsmæssig fokus: Hvorfor skal vi lave evaluering, og hvordan kommer det til at forløbe.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles på klassen Intro til evaluering Eleverne skal kunne reflektere over
deres læring og arbejdsproces.
Herigennem tænke over, hvordan de
kan bruge det til fremtidige projekter.

Indholdsmæssig fokus: Evaluering af samarbejdet i gruppen.

Edison- gruppen Eleverne læser introduktionen til
evaluering og ser videoen. Derefter
løses opgaven “Evaluering i gruppen” -
husk at sætte deadlines for hvert punkt
i opgaven.

Fælles Opsamling - Grupperne skiftes til at
fortælle, hvad de synes, der har været
godt ved deres samarbejde.

Indholdsmæssig fokus: Individuel evaluering af proces, personlig indstilling og udvikling.

Individuelt Eleverne løser opgaven “Individuel
evaluering”, hvor de skal lave opgave 8
i Projektbogen samt udfylde det
digitale spørgeskema ved at følge
linket eller bruge QR-koden i elevbogen.

Indholdsmæssig fokus: Den samlede læring i projektet.

Grupper á to og to Løs opgaven “Læringsbarometeret for
hele projektet”

Indholdsmæssig fokus: Afslutning på projektet.

Fælles Opsamling i klassen, hvor I kan snakke
om, hvad I har fået ud af projektet, og
hvad I synes om det.



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

Introduktion
I dette kapitel får eleverne beskrevet årets udfordring, læringsmål for forløbet, gode råd til processen og en
introduktion til læringsbarometeret.

https://vimeo.com/722552310


1.1 ÅRETS UDFORDRING

Årets udfordring: Vores by i fremtiden
Det kan for nogle være et meget bredt og komplekst emne, der kan være svært at præcisere fuldstændigt - det
rummer mange vinkler og nuancer. Det vigtigste at holde sig for øje er, at den udfordring, eleverne vælger at forsøge
at løse/forbedre, er knyttet til problemstillinger omkring “Vores by i fremtiden”.

Der er produceret en lille video, omhandlende årets udfordring “Vores by i fremtiden”. Når eleverne har fået en kort
intro til årets udfordring, så vil det give mening at vise filmen fælles på klassen. Den tager 2 min og 56 sek.

https://vimeo.com/706859769


1.2 OPGAVE

Definere ordene fremtid og by
Formål: At klassen opnår en fælles forståelse for begreberne fremtid og by

Materialer: Papir, blyant, computer eller mobiltelefon.

Bed eleverne om at finde papir og blyant frem.

Hver elev sætter sig alene.

Gør dem opmærksomme på, at de ikke må tale sammen under øvelsen.

Forklar klassen, at de skal beskrive, hvad en by er, og hvornår de mener, at man kan kalde noget for en by? Giv
dem en deadline på 3 min.

Derefter beder du dem gøre det samme med ordet fremtid - hvad er fremtiden, og hvornår kan man kalde noget
for fremtid? Giv samme deadline på 3 min.

Når tiden er gået, beder du dem finde sammen i to-mandsgrupper. Dette kan gøres ud fra højde, størrelsen på
lillefinger, forbogstavet i navnet eller noget helt andet.

Makkerparret skal nu fortælle hinanden, hvad de har skrevet, og begrunde deres forklaring. Derefter er det deres
opgave at undersøge definitionen af ordene fremtid og by. De skriver det ned, som de kommer frem til. Giv en
deadline på 6 min. Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde en definition af ordet fremtid.

Fælles opsamling på klassen - hør nogle grupper. Blev enig i definitionen af de to ord og skriv dem gerne op på
jeres vidensvæg, så I altid kan vende tilbage, når I arbejder med årets udfordring.

Fakta
Definition af by fra Den Store Danske - Gyldendal:

Citat: “ I Danmark defineres by som en bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem husene
ikke overstiger 200 m, medmindre afstanden skyldes offentlige anlæg”.

1.3 GODE RÅD TIL PROCESSEN

Gode råd til processen
Det kan virke som et forholdsvist negativt udgangspunkt at sætte fokus på det, der kan 
blive svært i processen. Erfaringer viser dog, at eleverne bedre kan håndtere deres 
usikkerhed og frustrationer undervejs, hvis de på forhånd er blevet forberedt på, at det 
kan forekomme - og at det er helt naturligt. Der er en årsag til, at de nemt kan komme til 
at føle sig pressede i et projekt som dette. Denne bevidsthed kan hjælpe eleverne med 
at acceptere de udfordringer, de møder, i stedet for at kæmpe imod eller give op.

Dog kan det være svært at huske dette senere i processen, og her kan det være en 
hjælp, hvis eleverne på forhånd har skrevet gode råd ned til sig selv, som taler til 
“fornuften” i dem.

Eleverne bliver opfordret til at vælge tre personlige mål, som de gerne vil have særligt 
fokus på i dette projekt. Til dette bruges opgave 3 i projektbogen.



1.4 INTRODUKTION AF LÆRINGSBAROMETER

Introduktion af læringsbarometer
Det gennemgående fokus på læringsmål og refleksioner omkring læring, som der 
lægges op til gennem arbejdet med bl.a. læringsbarometeret, er et vigtigt redskab 
for eleverne i forhold til at kunne konkretisere, hvad de får ud af at arbejde på 
denne måde. Dette er vigtigt, da der ellers er risiko for, at eleverne oplever en 
kombination af, at arbejdsformen ikke giver mening og samtidig kan føles 
ubehagelig og uoverskuelig, hvilket kan have en meget negativ indflydelse på 
elevernes motivation og engagement. Det er vigtigt, at formålet med processen 
ikke reduceres til, hvor gode idéer eleverne får, og hvordan omverdenen 
bedømmer dem - begge elementer er vigtige, men i en pædagogisk 
sammenhæng som denne er elevernes læring og udvikling i processen det 
primære formål.

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. 

LLæærriinnggssmmååll  ffoorr  ffoorrlløøbbeett
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

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.



Tid: I alt 100 min.

Indholdsmæssig fokus: Årets udfordring

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Intro til årets udfordring. Fortæl og
skriv op for eleverne, hvad årets
udfordring er. Se videoen “Vores by i
fremtiden”.

Præcis forståelse af, hvad årets
udfordring “Vores by i fremtiden” går
ud på.

Fælles Opsamling på videoen

Enkeltvis eller i grupper Eleverne læser introen til kapitel 1 og
ser videoen. Derefter læser de afsnittet
“Udfordringen”.

Enkeltvis Opgave - Definere fremtid og by Fælles forståelse for begreberne
fremtiden og by

Fælles Opsamling af opgaven

Indholdsmæssig fokus: Læringsmål for projektet

Fælles Intro til læringsmål og gode råd til
processen.

Kende forskel på læringsmål og
personlige mål samt udvælge
personlige mål

Indholdsmæssig fokus: Gode råd til processen

Enkeltvis Læs afsnittet om læringsmål og lav
opgave 2  i Projektbogen. Læs derefter
afsnittet “Gode råd til processen” og
lav opgave 3 i Projektbogen.

Fælles Opsamling

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer

Fælles Intro til læringsbarometer

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 1 i
Projektbogen.

Fælles Opsamling + afslutning på kapitel 1
(Vær opmærksom på, om der er noget,
som skal op på vidensvæggen)

1.6 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 1



Kapitel 2 Kapitel 2 – Samarbejde– Samarbejde

Introduktion
I dette kapitel er der fokus på elevernes samarbejde og kompetencer.

Det er ofte en udfordrende opgave for eleverne at arbejde med fokus på egne kompetencer, da de kan have svært ved
at fortælle om, hvad de er gode til. Både fordi de ikke vil “udstille” sig selv og prale, men også fordi de måske ikke er
opmærksomme på, hvad de faktisk er gode til. Det gør det dog blot endnu vigtigere at arbejde med området, så
eleverne opnår større selvindsigt og handlingsselvtillid.

Når eleverne har læst introduktionen i elevbogen, set videoen og læst om gruppens kompetencer, bliver de bedt om at
lave et kompetencekort.

2.1 GRUPPENS KOMPETENCER

Gruppens kompetencer
For at få så godt et samarbejde blandt eleverne som muligt er det vigtigt, at de 
kender til hinandens styrker og udfordringer. Det er vigtigt, de bruger deres 
forskelligheder positivt, så alle får mulighed for at bruge deres styrker til gavn for 
hele gruppen.

https://vimeo.com/722552075


2.2 KOMPETENCEKORT

Opgave: Personligt kompetencekort
Forslag til opbygning af kompetencekortet (lad f.eks. eleverne skrive tre 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?

Man kan også vælge at benytte sig af begreberne:

Faglige, personlige og sociale kompetencer.

Som en hjælp kan man f.eks. give eleverne nogle hjælpesætninger.

Faglige kompetencer - Hvilke “arbejdsopgaver” kan du udføre. Tænk over, hvad du synes er spændende og sjovt at
arbejde med i skolen og fritiden. Tænk over, hvilke opgaver du synes, du har løst på en god måde.

Personlige kompetencer - Hvem og hvordan er du som person (f.eks. smilende, positiv, idérig, struktureret, alvorlig,
ubeslutsom, nærtagende, rolig osv.)?

Sociale kompetencer - Hvordan er du sammen med andre mennesker (f.eks. en god kammerat, giver omsorg til
andre, god til at samarbejde, kan starte en samtale, kan afvente til det bliver ens tur, vil gerne bestemme, kan give
plads til andre osv.)?

Sæt en tidsramme på f.eks. 10 min., og lad eleverne arbejde individuelt med at beskrive deres kompetencer.

Dernæst kan eleverne gå rundt mellem hinanden og få klassekammeraterne til at komme med deres input
(hvad synes de, at du er god til, og hvordan synes de, du er som person). Vær dog opmærksom på, at det skal
foregå på en ordentlig og positiv måde.

Når indholdet er på plads, kan eleverne lave en fin opsætning af deres kompetencekort.

Efter din introduktion til opgaven, skal eleverne lave deres kompetencekort læse videre i elevbogen og lave en
samarbejdsaftale.

2.3 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 m.m.?)

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.?)

Aftalen kan skrives ind i Projektbogen, og herefter skal den underskrives af hele gruppen og godkendes af dig som
underviser.

Opgave: Samarbejdsaftale
Gruppearbejde er for mange elever en krævende arbejdsform, og for nogle kan det være svært at arbejde seriøst og 
tage ansvar under mere frie rammer. Nogle misforståelser og konflikter kan undgås, hvis eleverne i gruppen får 
afstemt forventninger til hinanden og til arbejdsprocessen, før de går i gang med det egentlige arbejde. Én måde at 
gribe det an på er at bede grupperne om at udforme en samarbejdsaftale, hvor de f.eks. tager stilling til nogle af 
nedenstående områder:



2.4 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer og opsamling af kapitel 2
Eleverne udfylder hver især læringsbarometeret for kapitel 2 i Projektbogen.



2.5 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 2

Tid: I alt 80 min.

Indholdsmæssig fokus: Samarbejdet i gruppen

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Intro til samarbejde Forståelse for vigtigheden af et godt
samarbejde.

Ud i deres Edison-
grupper

Eleverne læser afsnittet introduktionen
til samarbejde og ser videoen

Indholdsmæssig fokus: Egne og gruppens kompetencer

Fælles Intro og gennemgang af opgaven

“Kompetencekort”

Enkeltvis ude i
grupperne

Eleverne læser i elevbogen afsnittet om
gruppens kompetencer.

Enkeltvis ude i
grupperne

Eleverne laver hver især et
kompetencekort

Eleverne skal have kendskab til egne
kompetencer.

Fælles Øvelse: Gå rundt blandt hinanden og få
klassekammeraterne til at komme med
deres input. Derefter opsamling på
øvelsen

Samarbejdsaftale i gruppen

Fælles Intro og fælles gennemgang af
opgaven “Samarbejdskontrakt”

Forståelse for, at et samarbejde
forpligter, og at deres forskelligheder
kan være en styrke.

Gruppearbejde Eleverne genlæser opgaven omkring
samarbejdskontrakten og laver en
samarbejdskontrakt i deres gruppe

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometeret - evaluering kapitel 2

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 2 i
Projektbogen.



Fælles Opsamling/afslut kapitlet om
samarbejde.



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

Introduktion
I kapitel 3 skal eleverne indhente viden omkring vores by i fremtiden.

Det er vigtigt med et fagligt udgangspunkt for at kunne være innovativ og dermed nytænkende. Jo mere viden
eleverne har om årets emne, jo bedre kan de forstå de udfordringer, der kan være.

https://vimeo.com/722551738


3.1 FORDYBELSE

Fordybelse
Vidensdelen er bygget op omkring et narrativ, hvor man følger Eddie og Elvira, som er taget på Projekt Edison-camp
henover en weekend. Her skal de indsamle viden til årets udfordring - “Vores by i fremtiden”. I fortællingen er der
fokus på fakta og fagområder med relevante oplysninger og virkelige problemstillinger. Historien skal være med til
at styrke elevernes forståelse for, hvilke udfordringer der kan være i forhold til fremtidens by.

Historien er inddelt i fire afsnit og lavet som podcasts - Intro, Ankomst, Næste dag og A&O. Eleverne skal dermed lytte
til vidensdelen og ikke selv læse.

Desuden er der øvelser og opgaver til vidensdelen, som skal hjælpe eleverne med at få øje på forskellige
problemstillinger i forhold til vores by i fremtiden. Disse problemstillinger skal eleverne bruge, når de skal i gang med
at idégenerere og dermed finde på nye idéer og løsninger, som kan hjælpe på årets udfordring. Det er dig som lærer,
der faciliterer opgaverne/øvelserne for klassen - opgaverne og øvelserne er beskrevet længere nede.

Eleverne skal huske at gemme alle deres noter og deres problemstillinger fra de forskellige opgaver. De kan skrives
ind i Projektbogen under opgave 5. Man kan også vælge at lave en fælles padlet eller en anden fælles mappe, hvor
alle de problemstillinger, man har brainstormet sig frem til, gemmes/skrives ind undervejs.

Hvis tiden tillader det, kan det være en god idé at lade eleverne indhente mere viden. Det kan være gennem søgning
på nettet eller fagtekster, som du vælger ud og har kopieret/delt link til. Det kan også være, at I har nogle i
forældregruppen, som kan lave et relevant oplæg, eller at eleverne skal ud og foretage interviews. Mulighederne er
mange - disse idéer er dog ikke indtænkt i undervisningsplanen og derfor ikke indregnet i det samlede tidsforbrug.

Når eleverne har læst afsnittene omkring introduktion og fordybelse i elevbogen, skal de arbejde med en opgave
omkring fagbegrebskort. Det er fagbegreber, som alle bliver omtalt i podcasten med Eddie og Elvira. På den måde har
eleverne en forforståelse, inden de skal lytte til historien.



Opgave: Opgave: Fagbegreber
Materialer: Et sæt begrebskort til hver gruppe, som kan printes her . Lad evt. grupperne selv klippe begrebskortene ud.

Hver gruppe skal have udleveret et sæt begrebskort. Opgaven består nu i, at gruppen hjælper hinanden med at forstå
de forskellige fagbegreber. Dette kan selvfølgelig gribes an på forskellige måder. En af mulighederne er:

Eleverne placerer kortene synligt midt på bordet. Derefter skriver gruppemedlemmerne deres initialer på dem, de
kan forklare.

De begrebskort, der har alle gruppens initialer, lægges i en bunke for sig - med overskriften “Dem kan vi”.

Den i gruppen med f.eks. de mørkeste bukser starter med at tage et kort med et fagbegreb, som personen ikke
selv kan forklare, og som derfor stadig er på bordet foran gruppen.

De gruppemedlemmer, som har signeret begrebskortet, forklarer, hvad de ved om fagbegrebet.

Når alle mener, at de nu forstår fagbegrebet, så skriver de sidste deres initialer på kortet, og lægger det i bunken
med overskriften “Dem kan vi”.

Næste gruppemedlem (fortsæt uret rundt) vælger et kort, osv.

Skulle der være begrebskort, som ingen i gruppen kan forklare, så søger gruppen viden på nettet.

Gør grupperne opmærksomme på, at de efter denne opgave, skal bruge det, som de har fundet ud af, og at de
ikke skal være i deres grupper i næste øvelse - “Fang en makker”. Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer har
styr på fagbegreberne.

Øvelse inden podcastepisode: ”Intro”Øvelse inden podcastepisode: ”Intro”
Fang en makker

Materialer: Et sæt begrebskort, som kan printes her - er der flere elever end begrebskort, så udvælger du nogle
fagbegreber, som går igen blandt eleverne.

Du uddeler ét begrebskort til hver elev.

Alle elever stiller sig på gulvet med deres begrebskort i hånden.

Øvelsen går ud på, at eleverne skal finde sammen to og to. Når de står overfor hinanden, skal de på skift
forklare det fagbegreb, som den anden siger højt. Derefter er det den andens tur. Når begge har forklaret
hinandens fagbegreber, og de er enige om betydningen, så bytter de begrebskort. Derefter rækker de hånden
højt op, så de andre på gulvet kan se, at de er ledige. Nu gælder det om, at finde en ny makker osv.

Øvelsen fortsætter, så længe det giver mening.

Lav derefter en fælles opsamling - er der f.eks. fagbegreber, som eleverne er uenige i/syntes var svære? Er der
fagbegreber, der minder om hinanden. Spørg også gerne ind til, om der er fagbegreber, som bruges i flere
forskellige fag osv.

3.2 FAGBEGREBER

http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/ordkort-2022-kap3.pdf
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/ordkort-2022-kap3.pdf


3.3 PODCASTS

Podcasts: Hvad ved vi om fremtidens by?
Dine elever har nu været i gang med arbejde med fagbegreber og en enkelt øvelse 

som optakt til podcastserien. Eleverne skal nu i gang med at lytte til podcasts. Der 

vil mellem flere af afsnittene være en øvelse.

3.4 LYT TIL PODCASTEPISODE

Eleverne stiller sig i en rundkreds.

Højre hånd løftes med håndfladen opad.

Venstre pegefinger placeres i naboens højre håndflade.

En person skal tælle 1-2-3 NU. På kommandoen NU - og først på NU - skal man hurtigst muligt fjerne sin
venstre pegefinger, samtidig med, at man forsøger at fange naboens finger.

Når man har prøvet nogle gange, kan man variere øvelsen ved at bytte om på hænderne, så venstre håndflade
er opad osv.

3.5 Lyt til podcastepisode: ”Næste dag”
Hør podcastepisoden “Næste dag”

Eleverne skal nu lytte til næste afsnit i podcasten “Næste dag”. Her skal grupperne  være opmærksomme på de 
problemstillinger, som de får belyst, da de skal bruges i næste øvelse “Mindmap”.

ØØvveellssee::  MMiinnddmmaapp

Materialer: Et stykke flipoverpapir til hver gruppe, lærertyggegummi, skriveredskaber

Hver gruppe finder noget vægplads, hvor de kan hænge deres flipoverpapir op. Hvis det ikke er muligt at finde
vægplads, så kan opgaven laves ved et bord.

I midten af papiret laves en boks, hvor der skrives “Problemstillinger omkring vores by i fremtiden”. Det kan
være en idé, at du som underviser viser, hvordan det skal gøres (vær opmærksom på, at det, de skriver med,
ikke går gennem papiret).

Giv en kort intro til, hvad et mindmap er, hvis eleverne ikke kender dette begreb.

Nu er det gruppens opgave at lave pile ud fra boksen i midten og skrive alle de problemstillinger op, som de er
blevet bekendte med undervejs i historien - med udgangspunkt i “Vores by i fremtiden”.

Når de står med deres mindmap, skal de se, om de kan finde på flere problemstillinger ud fra dem, som de
allerede har skrevet - disse tilføjes i deres mindmap.

3.4 Lyt til podcastepisode 1: ”Intro” og 
”Ankomst”
Hør podcastepisoden “Intro”

Hør podcastepisoden “Ankomst”

Derefter laves en bevægelsesleg - f.eks. som beskrevet nedenunder.

BBeevvææggeellsseesslleegg::  FFaanngg  ffiinnggeerreenn

3.5 LYT TIL PODCASTEPISODE

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


3.6 LYT TIL PODCASTEPISODE

3.6 Lyt til podcastepisode ”A&O”
Hør podcastepisoden "A&O"

Eleverne skal lytte til den sidste podcast “A&O” og tilføje flere problemstillinger på deres mindmap. Til sidst laves
øvelsen “Dele og hente viden”.

Øvelse: Dele og hente videnØvelse: Dele og hente viden

Eleverne vælger et gruppemedlem, som skal blive ved gruppens flipover og præsentere for andre, hvad de har
fundet ud af.

Resten af medlemmerne i gruppen skal på besøg ved de andre grupper. De skal huske at skrive noter, når de får
ny viden eller idéer undervejs i en præsentation af andres gruppers mindmap.

Sørg for, at der laves en struktur for, hvordan de forskellige gruppemedlemmer fordeles rundt til
præsentationerne.

Opgaven er nu, at eleverne i et bestemt antal minutter kan få ny viden og idéer, når de er på besøg hos en
anden gruppe. Der må gerne stilles spørgsmål, når en præsentationer er slut.

Der roteres videre, når du som lærer giver et signal dertil.

Bliv ved, så længe det giver mening, og der er et flow - det passer som regel med cirka tre omgange.

Derefter går alle tilbage til deres Edison-gruppe. Her fremlægger de på skift, hvad de har fået med sig af ny
inspiration. Den, der blev tilbage for at præsentere, har måske også fået nye idéer eller inspiration af de
spørgsmål, der er kommet undervejs. Gruppen tilføjer de nye ting, som de ønsker på deres mindmap.

Lav en fælles afrunding - alle flipover gemmes. Sæt dem evt. op på vidensvæggen.

3.7 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Eleverne udfylder læringsbarometeret for kapitel 3 i Projektbogen.

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


3.8 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 3
- i alt 5 lektioner

Tid: I alt 225 min.

Indholdsmæssig fokus: Indhente viden og få problemstillinger til årets udfordring.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Kort intro til vidensdelen Fælles forståelse af, at for at være
innovativ og komme på idéer, så skal
man indhente faglig viden, omkring
den udfordring, som man er blevet
stillet.

Edison- grupper Læs introduktionen i kapitel 3 i
elevbogen og se videoen. Derefter skal
de læse afsnittet “Fordybelse”.

Fælles på klassen Intro til opgaven “begrebskort” Have opmærksomhed på forståelse af
fagbegreber og dermed udvide og
aktivere elevernes fagsprog

Edison-grupper Opgave: Begrebskort (arbejder først i
gruppen, og får en forståelse af
begreberne)

Fælles på klassen Fang en makker - udveksle viden om
fagbegreber

Opsamling

Enkeltvis eller i Edison-
grupperne

Lytte til podcasts - Intro og Ankomst Indhente viden til årets udfordring.

Fælles på klassen Bevægelsesaktivitet

“Fang en finger”

Skabe variation og styrke
koncentrationsevnen - samt få ny
energi

Enkeltvis eller i Edison-
grupperne

Lytte til podcast - Næste dag Indhente viden til årets udfordring.

Edison-grupperne Opgave - Lav en mindmap Få overblik over forskellige 
problemstillinger i forhold til årets

udfordring.



Enkeltvis eller i Edison-
grupperne

Lytte til podcast - A&O Indhente viden til årets udfordring.

Edison-grupper Opgave - Fortsæt med at skrive
problemstillinger på deres mindmap,
ud fra den nye viden, som de har fået.

Edison-grupper og
fælles

Opgave - dele og hente viden

Fælles Opsamling

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer - evaluering kapitel 3

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 3 i
Projektbogen.



Kapitel 4 Kapitel 4 – Idégenerering– Idégenerering

Introduktion
Det er i kapitel 4, at eleverne skal i gang med at idégenerere.

Det kan for mange elever være svært at være i idégenereringsfasen. Det er afgørende at skabe et tillidsfuldt miljø,
hvor eleverne føler sig trygge og ikke er bange for at fejle eller dumme sig. Det handler ikke om at opfordre til fejl
eller dumheder - men nærmere om at understrege, at eleverne ikke kan fejle i denne proces. Så længe eleverne holder
sig inden for øvelsens rammer og præmisser, er alle på lige vilkår, og ingen bud er bedre end andre.

Formålet med idégenereringsøvelserne er at hjælpe eleverne med at tænke anderledes og få så mange idéer som
muligt. Det handler om uhæmmet at komme på idéer - og i første omgang med fokus på kvantitet frem for kvalitet. 

https://vimeo.com/722551577


4.1 IDÉGENERERINGSØVELSERIDÉGENERERINGSØVELSER

IdégenereringsøvelserIdégenereringsøvelser
Du vil nu blive præsenteret for forskellige idégenereringsøvelser. Det er helt op til dig, om du ønsker at benytte disse
øvelser, eller om du har andre øvelser, som du vil inddrage i idégenereringsfasen. Der er ekstra brainstormøvelser i
ekstramappen til kap. 4.

Husk, det kan være svært for eleverne at skulle koncentrere sig og fastholde motivationen længe nok. Derfor skal du
være opmærksom på, at øvelsernes længde kan tilpasses efter behov. Det anbefales at arbejde med korte deadlines
og stram struktur, da dette kan hjælpe eleverne med at holde fokus undervejs. Da det er en hård proces for eleverne at
være i, vil det være fornuftigt at indtænke aktiviteter med bevægelse undervejs og skifte “scene”/arbejdsplads. Bare
det, at eleverne får mulighed for at brainstorme forskellige steder, enten ude eller inde, kan åbne op for ny, kreativ
tænkning.

OBS: Du kan vælge, at eleverne gerne må tegne deres forslag og skrive stikord i stedet for lange sætninger. Elever
med ordblinde-vanskelighed, kan også indtale deres idéer på mobil, eller få en voksen til at skrive ned undervejs.



Klassisk brainstorm ud fra alle problemstillingerne fra
videnskapitlet
Formål: At skabe så mange idéer som muligt på kort tid

Materialer: Papir/post-its, blyant og elevernes problemstillinger fra de forskellige emner

Denne øvelse kan være en god startøvelse, da den giver plads til alle elevernes tanker. Øvelsen kan gribes an på
forskellig vis. Her er et par eksempler:

Eksempel 1:

Alle de problemstillinger, som eleverne fandt frem til under deres brainstorm i vidensdelen, skal findes frem. De skal
gøres synlige for alle - I kan vælge at hænge dem på jeres “vidensvæg” eller skrive idéerne op på store plancher. Har I
lavet en fælles padlet eller mindmap, så find dem frem, så alle kan se de forskellige problemstillinger.

Bed eleverne om at finde papir og blyant frem.

Gør dem opmærksomme på, at de ikke må tale sammen under øvelsen.

Giv eleverne en deadline på ca. 4 min. (hvis der er et flow, og eleverne skriver derudad, så kan du vælge at
forlænge).

Skrives der på post-its, skal der kun stå én idé på hver.

Nu skal eleverne hver især brainstorme på idéer til løsninger på så mange forskellige problemstillinger som
muligt. Har I lavet en vidensvæg eller plancher med problemstillingerne, så kan eleverne gå rundt og læse dem,
samtidig med at de brainstormer på løsninger til de forskellige problemstillinger. De kan sætte deres post-its
med idéer til løsninger op ved siden af problemstillingen, så I ved, hvor de hører til.

De skal hver især skrive alt det ned, der falder dem ind - det må være både vilde, skæve og skøre idéer.

Ingen bedømmelse - bare skriv eller tegn.

Når tiden er gået, skal alle idéerne gemmes - I kan vælge at høre et par forslag i plenum. Måske giver det andre idéer
til resten af klassen.

Eksempel 2:

Alle grupperne finder deres egne problemstillinger frem

Bed eleverne om at placere sig med papir og blyant i deres grupper.

Alle de problemstillinger, som eleverne har fundet under deres brainstorm i vidensdelen, skal de have foran sig.

Gør dem opmærksom på, at de ikke må tale sammen under øvelsen.

Giv eleverne en deadline på ca. 4 min (hvis der er et flow, og eleverne skriver derudad, så kan du vælge at
forlænge).

Skrives der på post-its, skal der kun stå én idé på hver.

Nu skal eleverne hver især brainstorme på idéer til løsninger på så mange forskellige problemstillinger som
muligt.

De skal hver især skrive alt det ned, der falder dem ind - det må være både vilde, skæve og skøre idéer.

Ingen bedømmelse - bare skriv eller tegn.

Derefter kan eleverne fortælle på skift, hvilke idéer de har, og de kan hjælpes ad med at bygge videre på
hinandens idéer.

Når tiden er gået, skal alle idéerne gemmes i f.eks. en plastiklomme - I kan vælge at høre et par forslag i plenum.
Måske giver det andre idéer til resten af klassen.

4.1.1 ØVELSE



4.1.2 ØVELSE

Bevægelsesaktivitet - Menneske, hus og jordskælvBevægelsesaktivitet - Menneske, hus og jordskælv
Eleverne skal gå sammen 3 og 3 - der skal være én deltager i overskud.

Grupperne på 3 stiller sig på en række, og de to yderste holder hænderne mod hinanden over den midterstes hoved.
Den i midten er nu menneske og de to andre er huse.

Den deltager, som er i overskud, skal råbe en kommando, som de andre skal udføre. Det er vigtigt, at den, der råber
kommandoen, selv sørger for at komme med ind i legen, så der bliver en ny i overskud.

Der kan råbes tre forskellige kommandoer:

1. Menneske: Alle de der står i midten af et hus bytter plads med andre, der er menneske. Husene må ikke flytte
sig - de skal blive stående og vente på, at der kommer et nyt menneske. Der må kun stå ét menneske i hvert
hus. Den der ikke fik en plads, er den, der kommer med en ny kommando.

2. Huse: Nu skal mennesket blive stående, og de, der stod som huse, skal ud og finde en ny makker og et nyt
menneske at danne hus hen over. Igen gælder det om, at den, der råber kommandoen, kommer med i legen, og
en ny får kommandoposten.

3. Jordskælv: Råbes denne kommando, så skal alle løbe rundt og blande sig og danne helt nye huse med en ny
makker, og der skal komme et nyt menneske ind i et hus.

Legen fortsætter, så længe der er god energi, og det giver mening.



1+1=3
Formål: Denne øvelse går ud på at kombinere to velkendte ting/begreber på en ny måde og dermed blive inspireret til
at tænke i nye baner og finde på anderledes løsninger.

Materialer: Et sæt ordkort til hver gruppe, som kan printes her . Eller I kan lave jeres egne ordkort med min. 30
forskellige ord pr. sæt. (Ordkort kan laves ved at skrive 30 forskellige ord (primært navneord) i et dokument, som
printes og klippes ud - 1 ord pr. kort. Lad evt. grupperne selv klippe ud), papir/post-its, blyant.

Lad eleverne arbejde sammen i deres grupper. Uddel et sæt ordkort til hver gruppe.

Eleverne skal på skift trække to ordkort. Ordene på de to kort skal sættes sammen. Hvis de f.eks. trækker ordet
‘blomst’ og ordet ‘cykel’, skal de sætte disse to ord sammen, så der kommer til at stå blomster-cykel eller cykel-
blomst. Det er herefter elevernes opgave på skift at forklare, hvad en blomster-cykel eller en cykel-blomst er, og
hvordan den ting/det begreb kan hjælpe i forhold til ‘Vores by i fremtiden’. Den, der skal forklare ordet, bestemmer
hvilken udgave af ordet, man vil bruge (blomster-cykel/cykel-blomst). Lad gruppen skrive eller tegne alle de
forklaringer, de har fundet på, så de kan huske dem senere.

Du kan give eleverne en tidsramme på ca. 10 min, eller du kan beslutte, at øvelsen fortsætter, indtil alle har nået at
forklare mindst to sammensatte ord. Herefter kan du vælge at afslutte øvelsen eller fortsætte med at:

1. Lade gruppen udvælge deres bedste nye ord og forklare det for resten af klassen.

2. Lade alle elever vælge det ord/den forklaring, de bedst kunne lide, og lave en tegning, der forklarer, hvad ordet
betyder.

3. Lade gruppen skrive eller tegne alle de forklaringer, de har fundet på, så de kan huske dem senere.

4. Huske at gemme alle idéer.

4.1.3 ØVELSE

http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/ordkort-2022-kap4.pdf


BBeevvææggeellsseessaakkttiivviitteett  --  HHuullaahhoopp--rruunnddkkrreeddss
Materialer: En hulahopring pr. rundkreds

Max. 12 personer i en rundkreds. Er der flere deltagere, laves flere kredse.

Lav en rundkreds, og hold hinanden i hånden. En hulahopring skal hænge hen over to hænder, der holder i hånden. 
Hulahopringen skal nu hele vejen rundt i kredsen ved at alle skal igennem ringen - uden at slippe hinanden.

Der startes med at lave en prøverunde - derefter kan man konkurrere på tid. Man kan lade dem i rundkredsen få et par 
minutter, hvor de taler sammen om, hvordan de kan optimere på øvelsen, så de kan få en bedre tid. Derefter prøves 
den nye strategi af.

ØØvveellssee::  OOmmvveennddtt  bbrraaiinnssttoorrmm

Formål: Øvelsen bygger på et princip om, at det ofte er nemmere at få mange idéer, når man må producere “negative” 
idéer. Denne øvelse er derfor en negativ brainstorm, hvor eleverne vender det hele på hovedet og tænker problemerne 
ud i yderste konsekvens, da løsningen så herefter kan fremstå mere tydeligt.

Materialer: Papir/post-its og blyant

Du kan vælge at stille eleverne nedenstående spørgsmål eller selv formulere et “negativt spørgsmål”, som du ønsker 
eleverne skal arbejde ud fra.

Øvelsen kan laves fælles på hele klassen eller i de enkelte grupper.

““HHvvaadd  kkaann  mmaann  ggøørree  ffoorr,,  aatt  iinnggeenn  hhaarr  llyysstt  ttiill  aatt  bboo  ii  vvoorreess  bbyy  ii  ffrreemmttiiddeenn??””

Eleverne skal nu hver især brainstorme på det spørgsmål, du giver dem, og skrive alle deres forslag ned på post-its. 
Én idé pr. seddel. Afsæt 3-4 minutter til dette.

Når tiden er gået, skal eleverne sætte deres idéer op på væggen eller sprede dem ud på gulvet.

Herefter skal de gå rundt i ca. 5 min uden at tale sammen og finde på så mange forslag som muligt til, hvordan de 
kan vende de forskellige negative idéer til positive løsningsforslag. Det gælder om, at eleverne når forbi så mange af 
de forskellige post-its som muligt. De løsningsforslag, de har, skal de sætte op ved siden af den “negative” idé, som 
de har løsningsforslag til. Hvis en “negativ” idé f.eks. handler om, hvordan vi får mest mulig oversvømmelse i byerne, 
så kan det positive løsningsforslaget handle om, hvordan vi mindsker oversvømmelser i byerne.

Efterfølgende kan klassen eller gruppen samle op på nogle af de forskellige idéer. Husk, at eleverne skal gemme 
idéerne.

4.1.4 ØVELSE



4.2 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Eleverne udfylder læringsbarometeret for kapitel 4 i Projektbogen.



4.3 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 4
- I alt 3 lektioner

Tid: I alt 135 min.

Indholdsmæssig fokus: Idégenererer ud fra årets udfordring “Vores by i fremtiden”.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles på klassen Intro til idégenerering Få en fælles forståelse af, hvad
idégenerering er, og hvordan man
brainstormer.

Edison- grupper Læs introduktionen i kapitel 4 i
elevbogen og se videoen.

Gruppen skriver derefter, i punktform,
hvad man skal være opmærksom på,
når man skal brainstorme og hvorfor.

Fælles på klassen Opsamling - hvad har grupperne fundet
ud af?

Det er en god idé, at der også er fokus
på, at eleverne ikke kan fejle i denne
proces. Så længe eleverne holder sig
inden for øvelsens rammer. Tal også
om, hvad man kan gøre, hvis man går i
stå undervejs i en brainstorm- øvelse,
og hvilke regler I har, når der skal
brainstormes.

Enkeltvis Øvelse: Klassisk brainstorm ud fra
problemstillingerne fra videnskapitlet

Udvikle idéer

Indholdsmæssig fokus: Aktiverer krop og hjerne på en anden måde og skabe ny energi.

Fælles på klassen Øvelse: Menneske, hus og jordskælv Skabe variation og styrke
koncentrationsevnen

Indholdsmæssig fokus: At tænke anderledes og få så mange idéer som muligt.

Edison-grupper Øvelse: 1+1=3 Blive inspireret til at tænke i nye baner
og finde på anderledes løsninger.



Indholdsmæssig fokus: Aktiverer krop og hjerne på en anden måde og skabe ny energi.

Fælles på klassen Øvelse: Hulahop -rundkreds Skabe variation og styrke
koncentrationsevnen.

Indholdsmæssig fokus: At tænke anderledes og få så mange idéer som muligt.

Enkeltvis Øvelse: “Omvendt Brainstorm” Blive inspireret til at tænke i nye baner
og finde på anderledes løsninger.

Fælles på klassen Opsamling - har alle grupperne en
masse idéer (de skal ikke vurdere om
de er brugbar)

Styrke deres forståelse af, hvad I har
arbejdet med i dag og samle op på om
alle er kommet i mål.

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer - evaluering kapitel 4

Enkeltvis Udfyld læringsbarometer for kapitel 4 i
Projektbogen.



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

Introduktion
Eleverne er nu kommet til den del, hvor de skal sortere, vurdere og udvælge den idé, som de tror på og ønsker at
arbejde videre med. Derfor skal de i kapitel 5 gennem forskellige øvelser, der alle skal være med til at kvalificere deres
valg, så den idé, de går med, er ny eller en videreudvikling af en eksisterende idé. Den skal også opfylde årets
udfordring omkring “Vores by i fremtiden”.

Det er vigtigt, at du i rollen som vejleder hjælper grupperne med at vurdere, om den idé, de endeligt vælger, lever op til
rammerne for den stillede udfordring. Ikke ved at nævne dine egne betragtninger og forslag, men f.eks. ved at stille
nysgerrige og undersøgende spørgsmål, der hjælper eleverne til at gennemskue idéens reelle potentiale.

Hvis det undervejs viser sig, at idéen ikke er egnet til at løse udfordringen, er der stadigvæk mulighed for at vælge en
af de andre idéer fra elevernes idésamling.

https://vimeo.com/722551260


5.1 ØVELSE 1

Individuel idé-udvælgelse
Den første øvelse, som eleverne skal igennem, er en individuel øvelse og er 
beskrevet i elevbogen. Det er tænkt, at eleverne selv kan gå i gang med 
øvelsen ved at læse beskrivelsen. Det er dog altid en god idé, at man som 
lærer er sikker på, at alle har forstået, hvordan øvelsen skal udføres.

Når alle elever har valgt fem idéer, som de helst vil arbejde videre med, så kan 
du sætte næste øvelse i gang - “Mødet på midten.”

5.2 ØVELSE 2

Mødet på midten - vores idéer
SSååddaann  llaavveess  øøvveellsseenn

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

2. Hver elev sætter deres fem idé-sedler ind i deres eget felt. Derefter 
fortæller eleverne på skift i gruppen om deres 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 de hver især på skift én af deres egne idéer og én af 
de andres idéer, som de 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, de skal arbejde videre med i gruppen. De 
fravalgte idéer gemmes stadig, så de har dem, hvis det viser sig, de 
får brug for dem.



5.3 ØVELSE 3

Værdiskema
I denne opgave skal eleverne bruge et værdiskema til at skabe overblik over deres fælles idéer. De skal hjælpes ad
med at vurdere idéerne ud fra forskellige kriterier, så de får et nuanceret grundlag at vælge ud fra.

Først tegnes et koordinatsystems første kvadrant (øverste, højre del af et koordinatsystem). Herefter udvælges ét
kriterium for x-aksen og et andet for y-aksen. Eksempler på kriterier kan være: “Hvor meget værdi skaber idéen?”,
“Hvor nem er idéen at gennemføre?”, “Hvor mange mennesker kan få gavn af idéen?”, “Hvor original er idéen?” osv.

Lav evt. en skabelon til eleverne, hvor man kan indsætte forskellige kriterier på skift. Se et eksempel her.

Eleverne skal nu placere deres forskellige idéer i forhold til aksernes kriterier (se eksemplet). Herefter skal de med
udgangspunkt i idéernes placering udvælge fem idéer, de vil arbejde videre med. Det kan gøre det nemmere at sortere
idéer fra, hvis de kan se, at ideerne f.eks. hverken er særligt originale eller værdiskabende (som hovedregel kan man
sige, at eleverne skal gå videre med de idéer, der er placeret længst oppe i øverste højre hjørne af skemaet).

Hvis eleverne har svært ved at vurdere, hvorvidt deres idéer lever op til kriterierne, kan du opfordre dem til at researche
lidt på dem. Alt efter, hvor meget ekstra tid I kan give til projektet, så kan de søge viden på nettet, henvende sig til
fagpersoner, lave interviews eller lign. Især er det vigtigt at researche på kriteriet omkring originalitet, så eleverne
tidligst muligt opdager, hvis deres idé allerede eksisterer.

Efter øvelse omkring værdiskemaet, skal eleverne lave en idéstafet - her får de muligheden for at udvikle og blive
endnu skarpere på deres fem idéer.

5.4 ØVELSE 4

Idéstafet
1. Hver gruppe får udleveret fem stykker A4-papir, hvorpå de skal lave en kort beskrivelse af deres fem idéer. En

idé pr. ark. Det er vigtigt, at der også står navn/gruppenummer på arket - det må gerne være på bagsiden.

2. Læreren indsamler derefter alle idé-arkene, der blandes og placeres vilkårligt i en stor cirkel på gulvet.

3. Hver elev placerer sig foran et ark med en blyant i hånden. Der vil være flere ark end elever.

4. Når Læreren starter tiden, skal eleverne læse og skrive eller tegne videre på den idé, som de står foran (de skal
bygge videre på idéen, komme med forbedringer, gøre den mere kreativ og innovativ osv.). Hele øvelsen foregår
i tavshed. De har 1 minut til opgaven, hvorefter de skal rotere videre til næste ark i cirklen.

5. Fortsæt øvelsen, så eleverne roterer 7-8 gange, eller så længe det giver mening. Sørg for, at der bliver
videreudviklet på alle idéerne.

6. Til slut samler grupperne deres egne idé-ark ind og kigger sammen på de forslag og idéer, der er tilføjet i løbet
af øvelsen. Dette kan være med til at vise eleverne, hvilke idéer der rummer de mest interessante perspektiver
og udviklingsmuligheder.

7. Herefter skal eleverne hver især udvælge de to idéer, som de helst vil arbejde videre med. De må uddele
henholdsvis 1 og 2 point til deres valgte idéer. Pointene lægges sammen, og de to idéer med flest point går
videre. Eller du kan vælge, at eleverne på skift skal argumentere for deres valg, og dermed hvilke muligheder og
begrænsninger de ser i idéerne.

http://www.ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Skema.jpg


5.5 ØVELSE 5

Responsgrupper
Grupperne skal i denne opgave fungere som responsgrupper for hinanden. Fordel 
grupperne, så hver gruppe modtager respons fra 2-3 andre grupper (man kan 
risikere mangelfuld respons, hvis man kun vælger én gruppe). Sæt en tidsramme 
for gruppernes fremlæggelser, respons og opsamling. I elevbogen er der skrevet, 
hvordan de skal give og modtage respons. Det vil være en god idé, at disse 
punkter gennemgås fælles på klassen. En anden mulighed i forhold til 
responsgrupper er at gøre brug af sidste års “Edison-klasse”. Det giver et andet 
udgangspunkt, at det er andre end ens klassekammerater, som skal giver 
respons.

Når eleverne arbejder med at give hinanden feedback og feedforward, trænes de i 
at give og modtage konstruktive tilbagemeldinger. Det handler både om at kunne 
formidle forslag og kommentarer på en respektfuld måde og om at være åben 
overfor andres input og se disse som en mulighed for at optimere sit projekt.

5.6  DEN ENDELIGE IDÉ

Den endelige idé
Når eleverne har givet og modtaget respons fra deres grupper, skal de samle op 
på de forskellige input, de har fået. Øvelsen er beskrevet til eleverne.

Eleverne laver en oversigt over fordele og ulemper ved de to forskellige idéer. De 
vælger til sidst den idé, de kan blive enige om, er den bedste. Det er meget vigtigt, 
at de gør sig umage med at lytte og forstå hinandens argumenter i gruppen.

Når eleverne er kommet frem til den endelige idé, så er det vigtigt, at de 
undersøger, om alle krav til idéen er opfyldt. Er idéen ny eller en videreudvikling af 
en eksisterende idé? De skal desuden være sikre på, at deres idé er en løsning på 
årets udfordring: “Vores by i fremtiden”.

5.7 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Eleverne udfylder læringsbarometeret for kapitel 5 i Projektbogen.



Tid: I alt 135 min.

Indholdsmæssig fokus: Sortering af ideer.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles Intro til idé-udvælgelse At gruppen gennem forskellige øvelser
kan sortere i deres ideer og gå fra
mange idéer til få idéer

Individuelt Læs introduktionen i elevbogen, se
videoen og lav første øvelse -
“Individuel idé-udvælgelse”

Edison-gruppen Lav øvelse 2 “Mødet på midten - vores
idéer”

Indholdsmæssig fokus: Undersøge de udvalgte ideers værdi og potentiale.

Edison-gruppen Lav øvelse 3 “Værdiskema” At gruppen står tilbage med den ene
idé, som de tror på og ønsker at arbejde
videre med.

Edison-gruppen samt
fælles på klassen

Lav øvelse 4 “Idéstafet”

Gruppearbejde på
klassen

Lav øvelse 5 “Responsgrupper”

Fælles på klassen Opsamling - har alle grupper en idé,
som de går videre med?

Indholdsmæssig fokus: Opfylder den valgte idé alle krav.

Edison-gruppen Læs afsnittet “Den endelige idé”

Undersøge om kravene til den endelig
idé er opfyldt

At deres idé er en ny eller en
videreudvikling af en eksisterende idé
og opfylder årets udfordring omkring 
“Vores by i fremtiden”.

Individuelt Udfyld læringsbarometeret for kapitel 5

5.8 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 5
- I alt 3 lektioner



Kapitel 6a Kapitel 6a – Idéudvikling– Idéudvikling

Introduktion
Eleverne skal i kapitel 6 i gang med at finpudse og videreudvikle på den idé, som de har valgt at gå videre med. Det er
også i dette kapitel, at du som lærer skal være opmærksom på, om I har tilmeldt jer det klassiske spor eller teknologi-
sporet i Projekt Edison. Hvis I er tilmeldt teknologi-sporet, så skal du huske, at eleverne skal bruge teknologi til deres
idé, og at eleverne skal bruge kapitel 6b i stedet for 6a.

Hvis du som lærer skal bruge vejledning til 6b - teknologi-sporet, så skal du læse elevmaterialet kapitel 6b og se
videoerne, som guider dig og eleverne gennem processen.

https://vimeo.com/722551065
http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Nastedag.wav


VEJLEDNING

Vejledning i forhold til kapitel 6a - det klassiske 
spor
I processen med at idéudvikle, skal eleverne arbejder i dybden med deres idé, og de 
skal forsøge at komme omkring alle de punkter, der er udarbejdet i udviklingsplanen (se 
den længere nede under elevdelen).

Udviklingsplanen til eleverne er inspireret af en professionel forretningsplan, hvor de 
enkelte punkter er udvalgt og tilpasset, så de giver mening i den aktuelle kontekst. Der 
kan være stor forskel på, hvor meget eleverne vælger (eller er i stand til) at gå i dybden 
med de enkelte punkter, men arbejdet med udviklingsplanen er med til - på forskellige 
planer - at give eleverne indsigt i, hvilke områder der er væsentlige at have fokus på, når 
man arbejder med entreprenørskab og iværksætteri.

Der er ikke udarbejdet en undervisningsplan til processen omkring idéudviklingen, da 
grupperne vil være forskellige steder i deres arbejde. Derfor er hele elevdelen først 
indsat til sidst i dette kapitel, så du kan danne dig et samlet overblik over, hvad de bliver 
bedt om. Der er afsat 10 lektioner til at arbejde med idéudviklingen.

Ofte lægger eleverne meget tid og energi i denne del af projektet. Motivationen vokser i 
takt med, at de oplever, at det er deres projekt, og at de selv har friheden til (og 
ansvaret for) at tilrettelægge processen, som de vil. De får ejerskab til projektet. Dog 
har eleverne stadigvæk brug for løbende feedback og vejledning, når de går i stå i 
processen eller er i tvivl om, hvordan de griber en udfordring an.

FOKUSPUNKTER

Fokuspunkter
Det er særligt i idéudviklingsfasen, at eleverne kan opleve usikkerhed, frustration og (indre eller ydre) modstand. De 
skal være modige, risikovillige og kunne navigere i en kaotisk proces, hvor tingene ikke er tilrettelagt for dem, og der 
ikke er nogen facitliste. De vil opleve op- og nedture, både praktisk og følelsesmæssigt, og de har brug for at 
mærke, at det er helt normalt, og at man har tillid og tiltro til, at de kan gennemføre det, de sætter sig for. De har 
netop her en unik mulighed for at overskride nogle grænser og få succesoplevelser, der rykker deres egen 
opfattelse af, hvad de er i stand til. 

Det anbefales, at du løbende laver en fælles opsamling i klassen, hvor grupperne fortæller, hvor langt de er, hvilke 
udfordringer de har mødt osv. På denne måde kan de inspirere hinanden, og du kan som lærer følge med i, hvordan 
det går i grupperne.

Undervejs i processen vil flere elever måske rette henvendelse til f.eks. fagfolk og prøve at skaffe dokumentation. 
Det kan derfor være en god idé at tale med eleverne om retningslinjer for, hvordan de bør henvende sig til folk uden 
for skolen. Tal med eleverne om, hvordan de tager kontakt og præsenterer sig på en god måde, og hvordan de kan 
forberede sig inden en telefonsamtale eller et interview.

På jeres vidensvæg kan I skrive retningslinjer og gode råd til at tage kontakt udadtil. Væggen kan samtidig benyttes 
som fælles inspiration og vidensdeling, hvor eleverne kan skrive op, hvem de har været i kontakt med. Dette er også 
med til at give et overblik over, om nogle fagfolk eller lign. bliver “udsat” for lidt for mange opkald eller ligefrem 
frabeder sig flere henvendelser angående projektet.



6A.12 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Eleverne udfylder læringsbarometeret for kapitel 6a i Projektbogen.



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

Introduktion
Det er her ’Projekt Edison – Teknologisporet’ skiller sig ud fra ’almindelig’ Projekt Edison. De næste ca. 10 lektioners
undervisning vil for eleverne gå med at lære at bruge teknologier til kreativt at designe og bygge prototyper af deres
idéer til deres præsentationer. I kan evt. se videoen om ’Projekt Edison – Teknologisporet’ igen og fælles tale om, hvor
i processen, I er nu:

’Projekt Edison – Teknologisporet’ understøtter de mest almindeligt tilgængelige teknologier med omfattende
videoguides, så eleverne på egen hånd kan lære at bruge relevante teknologier. Det er vigtigt, at du på forhånd har
fundet ud af, hvilke teknologier, I har på skolen enten fysisk eller på abonnement. Dit valg vil afgøre, hvilken eller
hvilke teknologivalgsvideoer, eleverne skal se efter de har tegnet deres skitse. Flere af teknologierne er gratis, men
kan kræve, at eleverne opretter en konto for at bruge dem. Se hvilke på oversigten nedenfor.

Teknologi Konto/login

Micro:bit, pap, elefantsnot og krokodillenæb Kræver ikke login

MakeyMakey/Scratch Kræver gratis Scratch-konto. Eleverne kan oprette
egne konti, men du kan give dem nem adgang med en
lærerkonto.

Se, hvordan du opretter lærerkonto her:

1. https://player.vimeo.com/video/332247401

2. https://player.vimeo.com/video/332247367

https://player.vimeo.com/video/332247401
https://player.vimeo.com/video/332247367
https://vimeo.com/548355450/994b8ae550


Tinkercad 3D-design Kræver gratis konto, som eleverne laver. Du kan også
se mulighederne, du har som klassens lærer her:
https://vimeo.com/444489998

CoSpaces Kræver skoletubeabonnement.

Minecraft: Education Edition Kræver Office365-abonnement med Minecraftlicens

PowerPoint eller Google Slides til app-design Kræver at skolen har det ene eller det andet.

Teknologi Konto/login

https://vimeo.com/444489998


6B.1 SKITSE

Skitse
Det er vigtigt, at eleverne i deres grupper bliver helt tydelige på, hvad deres idé består af. Her kommer skitseøvelsen
ind i billedet. Eleverne får både mulighed for at blive enige i deres grupper og skabe grundlag for teknologivalg i
næste afsnit.

Download og print gerne skitsepapiret i rigeligt med eksemplarer i A3 forud for øvelsen:

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

Du kan vælge, om eleverne arbejder selvstændigt med afsnittet, eller om du sætter det i gang ved at se skitsevideoen
fælles i klassen og kort sikre, at alle er med på, hvad de skal.

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


6B.2 TEKNOLOGIVALG

Teknologivalg
Det er her, at eleverne skal vælge, hvilke teknologier, de mener at kunne bruge til at realisere en prototype af deres idé.
Disse valg kan mange tage på baggrund af de små teknologivideoer i afsnittet uden at have forudgående kendskab
til teknologierne. Det anbefales, at du fortæller klassen, hvilke teknologier, de har mulighed for at arbejde med på
jeres skole, og at I ser de tilhørende videoer sammen i klassen. Eleverne kan i deres grupper efterfølgende gense
videoerne, hvis de har brug for mere inspiration og afklaring. I næste afsnit får eleverne at vide, hvordan de kan lære
teknologierne at kende.

Stjernesystemet på skitsepapiret får eleverne til aktivt at overveje teknologiernes potentiale, og det er vigtigt, at de
vejledes til at følge videoens anvisninger og får teknologierne tegnet ind på deres skitser.

Vejled eleverne i, at én teknologi ikke nødvendigvis kan bruges til hele deres idé/opfindelse, men at forskellige
teknologier kan bruges til at skabe mindre elementer af deres løsning, som til sidst kan bruges til at give indtryk af
den samlede løsning i deres præsentation. Dette kan naturligvis medføre, at eleverne i grupperne må finde ud af,
hvem der lærer hvilken teknologi at kende.

Uanset hvad eleverne har fundet på, vil Tinkercad kunne opfylde de flestes behov, da eleverne her kan designe hvad
som helst her, mens PowerPoint og Google Slides kan dække et evt. behov for apps. Det er godt at have i baghånden
til grupper, der ikke kan se deres idé blive realiseret med nogle af teknologierne. Det kan være godt at gøre disse
grupper opmærksomme på. Begge teknologier er gratis.

https://vimeo.com/545471920


6B.3 LÆR TEKNOLOGIER #1

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

Nu er det tid til at lære dem godt nok at kende til, at de kan komme så langt som muligt.

Hvis eleverne skal bruge flere teknologier, skal de vælge hvem i gruppen, der skal lære hvilken teknologi. Når de har
fundet ud af det, skal de se videoen herunder 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
For Lær teknologier #1 og #2 er det vigtigt, at eleverne får uddelegeret i gruppen, hvem der lærer hvad. Det kan
anbefales, at man er to til at lære de lidt mere omfangsrige teknologier, så man kan se videoerne sammen og prøve
sig frem med en makker. Forskellige grupper vil også skulle have mere eller mindre tid til teknologiindlæringen alt
efter teknologiens omfang, og hvor let de har ved at lære den. Det vil i denne fase derfor være meget forskelligt,
hvornår eleverne er klar til næste afsnit.

Det er vigtigt at vejlede eleverne i at se en video ad gangen og afprøve, hvad den har lært dem lige efter, de har set
den. Der er altid et par elever, der trods denne opfordring i videoen ovenfor ser flere eller alle videoer i streg og derfor
ikke lærer meget.

Det kan også anbefales at opfordre eleverne til at søge hjælp hos kammerater, der lærer om samme teknologi som
dem selv, eller gense videoer, hvis noget driller.

Nedenfor finder du de videoer, eleverne 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

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.5 ELEVERNE BYGGER PROTOTYPER

Eleverne bygger prototyper
Som lærer behøver du ikke at være dygtig til teknologi selv, men du skal kunne holde eleverne fast i at bruge
videoguides’ne og videobanken som det er tænkt og forklaret i videoen i forrige afsnit.

Erfaringen er, at en stor del af eleverne i en almindelig skoleklasse bliver relativt selvkørende og i stand til at lave
realisere deres prototyper efter at have gennemgået videoguides’ne. Dog kan elever blive skuffede og ude af stand til
at indfri deres idé og ambitioner, enten hvis det er svært, teknologien ikke lever op til forventningerne eller
færdighederne fra videoerne ikke er nok. Videobanken kan give en hjælpende hånd her til nogle, mens andre skal
opfordres til at lave ’det næstbedste’ – altså at finde ud af, ’om de kan lave noget der ligner’ med de færdigheder, de
har opnået.

Eleverne skal mindes om og vejledes til, at de i præsentationen for dommerne altid vil kunne forklare med ord, hvad
deres prototype ville have kunnet, hvis de havde haft mere tid, teknologien ikke havde drillet eller havde været
dygtigere med dem. Tingene skal ikke være perfekte på baggrund af nogle timers videoguides med simple
læringsteknologier.

6B.6 SKABER PROTOTYPEN VÆRDI?

Skaber prototypen værdi?
Her skal eleverne undersøge, om deres prototype skaber værdi for andre ved at spørge eksperter eller andre
elever/lærere.

Eleverne undersøger her prototypens funktionalitet samt personernes holdning til forbedringspotentialer.

6B.7 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Eleverne udfylder læringsbarometeret for kapitel 6b i Projektbogen.



6B.8 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 6b
- Tidsforbrug til kapitlet er 7-15 lektioner alt efter teknologivalg og ambitionsniveau ift. prototype.

Tid: 1-2 lektione.

Indholdsmæssig fokus: Introduktion til kapitlet og teknologisporet

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles i klassen. Se videoen ’Projekt Edison –
Teknologisporet’ sammen i klassen.

At få en fælles forståelse af, hvad der
nu skal ske.

Indholdsmæssig fokus: At overføre gruppens idé til en skitse og blive enige om dens udformning.

Fælles i klassen /
grupper.

Intro til skitse. Se videoen ’At lave
skitser’ om at lave skitser.

Grupperne tegner herefter deres på
skitsepapiret.

At overføre gruppens idé til en skitse og
blive enige om dens udformning.

Indholdsmæssig fokus: Udvælg teknologi til prototype.

Fælles i klassen /
Edison-grupper

Se sammen videoen ’At vælge
teknologi til prototyper’

Eleverne får at vide, hvilke teknologier,
de har adgang til, og ser i grupperne de
tilhørende præsentationsvideoer.
Eleverne vurderer på skitsearket hvilke
teknologi(er), de skal lære sig.

At eleverne udvælger teknologi(er), som
de skal bruge til på at lære.

Tid: 2-5 lektioner afhængig af valgt teknologi.

Indholdsmæssig fokus: At lære valgte teknologi(er) at kende, så en prototype senere kan skabes med den.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Grupper Grupperne arbejder med
tekniklæringsvideoerne til valgte
teknologier.

At eleverne bliver dygtige nok med
teknologierne til selv at bygge
prototyper med dem.



Tid: 3-6 lektioner. Kan variere ift. Teknologi og ambitions-niveau.

Indholdsmæssig fokus: At bruge sin teknologi til at bygge en prototype af gruppens idé.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Grupper Grupperne bygger med tillærte
teknologi(er) deres prototyper.

Eleverne får produceret en prototype.

Tid: 1-2 lektioner.

Indholdsmæssig fokus: At få feedback på prototype.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Grupper / fælles i
klassen

Eleverne fremlægger eller får andre til
at afprøve deres prototype og får
feedback. Eleverne får idéer til
ændringer, de kan lave eller fortælle om
til fremlæggelsen.

Eleverne får vist og afprøvet prototype.

Tid: 1 lektion.

Indholdsmæssig fokus: Læringsbarometer.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Individuel Udfyld læringsbarometeret i
Projektbogen.

At eleven reflekterer over det lærte.



Kapitel 7 Kapitel 7 – Præsentation– Præsentation

Introduktion
Dette kapitel handler om, hvordan eleverne kan bygge en god præsentation op.

https://vimeo.com/722550463
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Der er samlet en lang række gode råd til eleverne inden for forskellige områder, som 
de med fordel kan være opmærksomme på, når de skal præsentere deres projekt. Der 
er lagt op til, at eleverne kan arbejde selvstændigt med kapitlet, men det kan 
anbefales at starte med en kort, fælles gennemgang, så du sikrer, at eleverne forstår 
meningen med de enkelte punkter.

Det anbefales desuden at rådgive eleverne om at bede om hjælp med 
korrekturlæsning og lignende, inden de fremstiller skriftligt materiale, der skal 
anvendes til præsentationen. Det kan være skilte, plancher, brochurer og andet, hvor 
det kan være hensigtsmæssigt, at de laver et udkast og får det godkendt, før de laver 
den endelige udgave.

Det er en god idé at give hver gruppe en kopi af bedømmelseskriterierne, så 
grupperne kan se, hvad de skal være opmærksomme på. Bedømmelseskriterierne 
kan hentes her.

De forskellige digitale programmer, der præsenteres under “Hvordan bygges et godt 
konkurrencepitch op?”, er blot forslag til inspiration - der er fordele og begrænsninger 
ved alle typer.

Der lægges i øvrigt op til, at eleverne kan fremlægge for responsgrupper. Det giver 
sædvanligvis rigtig meget værdifuld erfaring for eleverne at øve sig i at fremlægge for 
et publikum. Hvis det er muligt, så lad endelig eleverne fremlægge, så meget de kan 
lige op til deres præsentation - inviter f.eks. forældre, bedsteforældre, yngre klasser, 
foreninger osv. til at komme forbi og lytte samt give respons.

7.5 LÆRINGSBAROMETER

Læringsbarometer
Eleverne udfylder læringsbarometeret for kapitel 7 i Projektbogen.

http://ffeye-moduler.dk/baker/Edison_2022/Projekt_Edison_Bedommelseskriterier.pdf


7.6 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 7
- I alt 5 lektioner

Tid: I alt 225 min.

Indholdsmæssig fokus: Hvad er et pitch/konkurrence pitch?

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles på klassen Eleverne byder ind med, hvad de tror et
pitch er. Elevernes forklaring skrives op
på vidensvæggen, tavle, flipover, padlet
eller andet, som gør det visuelt.

Forforståelse/

viden om begrebet pitch

Indholdsmæssig fokus: Hvordan bygges et konkurrence pitch op?

Fælles intro Gør klar til, at grupperne går ud og
læser op på, hvad et pitch er, og
hvordan det kan opbygges

Kendskab til vigtige elementer i et
konkurrencepitch

Edison-gruppen Læs elevmaterialet og skriv stikord -
evt. del afsnittene op mellem hinanden
i gruppen og derefter fremlæg det, man
har læst

Fælles opsamling Hvad har eleverne fundet frem til

Indholdsmæssig fokus: En detaljeret plan samt aftaler omkring hvem gør hvad i gruppen

Edison-gruppen Grupperne læser i elevmaterialet,
hvordan man kan lave en plan, og
hvilke aftaler der skal indgås. Det er
vigtigt, at gruppens medlemmer deler
opgaverne imellem sig, så de når mest
muligt.

Derefter laver gruppen en plan, som de
får godkendt af læreren

Eleverne øver sig i at planlægge deres
tid,  danne sig et overblik og arbejde
selvstændigt

Indholdsmæssig fokus: Sæt i gang og gøre alt klar

Fælles på klassen m.m. Lav fælles aftaler - Hvor må grupperne
arbejde? Hvilke materialer har
grupperne tilgængelige? Hvilke
deadlines skal overholdes? osv.

Eleverne lærer at lave en præsentation
og kan præsentere deres idé for andre



Indholdsmæssig fokus: Øve øve og øve

Edison-gruppen Aftal hvordan grupperne skal øve og
for hvem.

Eleverne læser afsnittet omkring “øve,
øve, øve”

Gruppen øver og øver

Individuelt Udfyld læringsbarometer for kapitel 7



Kapitel 8 Kapitel 8 – Evaluering– Evaluering

Introduktion
Dette kapitel omhandler evaluering.

Det, du giver fokus, tillægger du værdi. Du sender (bevidst eller ubevidst) et signal til eleverne om, at dét, de vurderes
på, er dét, der er væsentligt. Derfor er det vigtigt, at du vælger at evaluere de områder, du gerne vil have, eleven
tænker, har betydning. Evalueringsarbejdet i dette kapitel handler i høj grad om, hvordan eleverne har oplevet
processen, og hvilke refleksioner de har omkring deres egen læringsproces. Det giver også god mening at forholde
sig til elevernes produkter og samlede præstation, men dette vil ofte naturligt finde sted i forbindelse med elevernes
præsentationer.

Vær opmærksom på, om der samlet set er givet feedback på både elevernes proces, produkt og deres refleksion over
egen læring.

Det kan være svært at nå omkring alle elever og give feedback på deres læringsrefleksioner. Du kan vælge at bede
eleverne tage deres Projektbog med hjem og gennemgå den med deres forældre. Det kan give god mening at skrive
en vejledning til forældrene omkring, hvad de kan være særligt opmærksomme på, når de læser Projektbogen
igennem. Hvis du synes, kan du opfordre til, at forældrene benytter samtalen om Projektbogen som en forberedelse til
skole/hjem-samtalen, hvor både forældre og eleven selv så kan byde ind med, hvordan de oplever elevens læring og
udvikling.

https://vimeo.com/722550297


8.1 EVALUERING I GRUPPEN

Evaluering i gruppen
I øvelsen ”Evaluering i gruppen” skal gruppen samle op på 
processen og vurdere, hvordan de synes, deres samarbejde har 
fungeret.

Husk at sætte deadlines undervejs, så eleverne ved, hvornår de 
skal gå videre til næste del-opgave. Hjælp om nødvendigt eleverne 
med at holde fokus på de positive aspekter af samarbejdet. Det er 
ikke meningen, at man skal underkende de udfordringer, der har 
været, men i denne opgave er der fokus på, at man gør sig umage 
med at lede efter de positive aspekter.

8.2 INDIVIDUEL EVALUERING

Individuel evaluering
Her finder elever opgave 8 i Projektbogen og svarer individuelt på spørgsmålene.

Udover de øvelser, som eleverne bliver præsenteret for under kapitlet om evaluering, så ønsker vi også, at eleverne
klikker sig ind på et spørgeskema, som de skal udfylde. Du kan fortælle, at spørgsmålene handler om, hvilke
kompetencer de har opnået gennem Projekt Edison-forløbet. Elevernes besvarelser bliver sendt til Fonden for
Entreprenørskab og Teknologipagten, og de vil udelukkende anvendes mhp. at indhente viden om elevernes opnåede
læringsudbytte i Projekt Edison. Personlige data bliver ikke indsamlet. Er eleverne i tvivl om, hvad de skal svare, må
du meget gerne hjælpe dem.

Vi vil også gerne opnå viden om elevernes kompetencer ud fra et lærerfagligt perspektiv, ligesom vi ønsker viden om
den oplevede værdi af deltagelsen i Projekt Edison. Derfor vil vi meget gerne bede dig besvare denne
spørgeskemaundersøgelse. På forhånd mange tak!

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

8.3 LÆRINGSBAROMETER FOR HELE PROJEKTET

Læringsbarometer for hele projektet
Her arbejder eleverne sammen to og to. De ser tilbage på deres 
læringsbarometer for kapitel 1-8, så de kan få overblik over deres 
samlede læring i projektet. Spørgsmålene står i elevmaterialet.

8.4 FÆLLES OPSAMLING OG AFSLUTNING

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

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


Tid: I alt 90 min.

Indholdsmæssig fokus: Hvorfor skal vi lave evaluering, og hvordan kommer det til at forløbe.

Arbejdsform Undervisningsaktivitet Mål

Fælles på klassen Intro til evaluering Eleverne skal kunne reflektere over
deres læring og arbejdsproces.
Herigennem tænke over, hvordan de
kan bruge det til fremtidige projekter.

Indholdsmæssig fokus: Evaluering af samarbejdet i gruppen.

Edison- gruppen Eleverne læser introduktionen til
evaluering og ser videoen. Derefter
løses opgaven “Evaluering i gruppen” -
husk at sætte deadlines for hvert punkt
i opgaven.

Fælles Opsamling - Grupperne skiftes til at
fortælle, hvad de synes, der har været
godt ved deres samarbejde.

Indholdsmæssig fokus: Individuel evaluering af proces, personlig indstilling og udvikling.

Individuelt Eleverne løser opgaven “Individuel
evaluering”, hvor de skal lave opgave 8
i Projektbogen samt udfylde det
digitale spørgeskema ved at følge
linket eller bruge QR-koden i elevbogen.

Indholdsmæssig fokus: Den samlede læring i projektet.

Grupper á to og to Løs opgaven “Læringsbarometeret for
hele projektet”

Indholdsmæssig fokus: Afslutning på projektet.

Fælles Opsamling i klassen, hvor I kan snakke
om, hvad I har fået ud af projektet, og
hvad I synes om det.

8.5 FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN

Forslag til undervisningsplan for kapitel 8
- I alt 2 lektioner
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