
	  

	  
Lavet	  af	  Hans-‐Christian	  Keller	  

	  

	  
	  

En	  guide	  til	  undervisning	  
i	  Science	  Linjefag	  

7	  moduler	  svarende	  til	  et	  år.	  

Denne	  publikation	  er	  lavet	  som	  inspirations-‐	  og	  undervisningsværktøj	  til	  lærerne	  i	  
Sønderborg	  Kommune,	  men	  vil	  også	  kunne	  bruges	  af	  andre	  lærer.	  
Kommunen	  har	  valgt	  at	  etablere	  fem	  ”huse”,	  og	  de	  danner	  i	  fællesskab	  VidensBy	  
Sønderborg.	  	  Det	  skal	  sikre	  et	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  institutioner,	  skoler	  og	  
virksomheder.	  Med	  det	  formål	  at	  børn	  og	  unde	  tilegner	  sig	  færdigheder,	  der	  
kvalificerer	  dem	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  en	  globaliseret	  verden.	  	  
Kilde:	  www.houseofscience.dk	  

Bruges	  hele	  materialet,	  vil	  eleverne	  blive	  undervist	  i	  Innovation,	  biobrændsel,	  
vedvarende	  energi,	  produktdesign,	  robotprogrammering,	  entreprenørskab,	  
projektarbejde	  med	  andre	  skoler	  og	  mennesket	  som	  bæredygtig	  forbruger.	  
	  

God	  læse-‐	  og	  arbejdslyst.	  
Venlig	  hilsen	  

Birgitte	  Bjørn	  Petersen,	  Projektleder	  House	  of	  Science	  
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Kompetence,	  færdigheds-‐	  og	  
vidensmål	  

Kompetencemål	  
En	  konkret	  angivelse	  af	  hvad	  eleven	  

skal	  lære	  at	  kunne	  gøre.	  	  
At	  have	  Nlegnet	  sig	  en	  kompetence,	  
er	  at	  kunne	  anvende	  sin	  prakNske	  
viden,	  erfaring,	  teoreNsk	  viden	  og	  

reflekNon	  Nl	  at	  løse	  en	  given	  opgave.	  	  
En	  kompetence	  er	  derfor	  tæt	  

forbundet	  med	  viden	  og	  handling.	  

Vidensmål	  
Vidensmål	  lægger	  op	  Nl	  at	  

eleven	  erhverver	  sig	  ny	  viden,	  
for	  at	  kunne	  løse	  den	  konkrete	  

problemsNlling	  

Færdighedsmål	  
At	  besidde	  en	  færdighed	  

betyder,	  at	  man	  har	  evne	  Nl	  at	  
udføre	  noget	  prakNsk	  eller	  

intellektuelt.	  
Dvs.	  at	  eleven	  kan	  noget,	  og	  
helt	  konkret	  ved	  hvordan	  man	  
gør	  for	  at	  komme	  videre	  med	  

problemsNllingen.	  

	  

Opbygning	  af	  materialet	  
Materialet	  er	  bygget	  op	  så	  der	  er	  en	  naturlig	  progression	  i	  undervisningen	  –	  for	  både	  elev	  og	  lærer.	  	  
Følger	  man	  undervisningsforløbene	  fra	  hæfte	  nr.	  1	  og	  indtil	  hæfte	  nr.	  7,	  vil	  eleven	  få	  en	  naturlig	  tilgang	  til	  
en	  eksperimenterende	  adfærd	  -‐	  den	  naturvidenskabelige	  arbejdsmetode,	  læse	  og	  forstå	  
forsøgsvejledninger,	  dokumentation	  af	  opgaver,	  kreativ	  adfærd,	  mulighedsafsøgning	  i	  omverdenen	  og	  
tilegne	  sig	  de	  færdigheder	  som	  kendetegner	  videnssamfundet.	  
	  
Der	  er	  lagt	  store	  kræfter	  i	  at	  gøre	  undervisningsmaterialet	  brugbart	  og	  relevant	  for	  undervisningen	  i	  
Science	  linjefag	  –	  men	  kan	  med	  nogle	  modifikationer	  ændres,	  så	  det	  kan	  bruges	  på	  mellemtrinnet	  også.	  
Materialets	  indhold	  dækker	  nogle	  trinmålene	  fra	  Fælles	  Mål	  2009,	  relateret	  til	  tværgående	  emner	  i	  
undervisningen.	  På	  næste	  side	  er	  de	  listet	  med	  kompetencemål	  efterfulgt	  af	  færdigheds-‐	  og	  vidensmål.	  
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Emne/begreb	   Kompetencemål	   Færdighedsmål	   Vidensmål	  

Idegenerering	   Eleven	  skal	  alene	  og	  i	  samarbejde	  med	  andre,	  arbejde	  med	  forskellige	  
former	  for	  	  struktureret	  idégenerering,	  fx	  brainstorm	  og	  mindmapping.	  	  

Eleven	  skal	  arbejde	  med	  afprøvning	  og	  vurdering	  af	  idéer	  gennem	  
forskellige	  former	  for	  idéudviklings-‐	  og	  vurderingsforløb.	  

Eleven	  kan	  
gennemføre	  
idéudviklingsforløb	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
simple	  
idegenereringsværktøjer	  

Idéudvikling	   Eleven	  skal	  præsenteres	  for	  metoder	  til	  de	  forskellige	  trin	  i	  en	  
idéudvikling	  og	  afprøve	  dem	  på	  givne	  problemstillinger.	  

Eleven	  skal	  blive	  fortrolig	  med	  processen	  og	  kunne	  formulere	  
problemstillinger	  ud	  fra	  et	  konkret	  produktbehov,	  og	  sammen	  med	  
andre	  kunne	  gennemføre	  en	  idéudviklingsproces.	  	  

Eleven	  kan	  arbejde	  
med	  idéudvikling	  på	  
baggrund	  af	  givne	  
problemstillinger	  

Eleven	  har	  viden	  metoder	  
til	  idéudvikling	  

Muligheder	   Eleven	  skal	  arbejde	  med	  at	  bryde	  vanetænkning	  og	  eksisterende	  
forståelser.	  	  

Eleven	  skal	  arbejde	  med	  at	  anvende	  hans/hendes	  eksisterende	  viden	  til	  
at	  se	  og	  skabe	  nye	  muligheder	  gennem	  dialoger	  om	  idéer	  og	  muligheder	  
i	  nærmiljøet,	  herunder	  aktuelle	  begivenheder.	  

Eleven	  kan	  identificere	  
ideer	  og	  muligheder	  i	  
omverdenen	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
metoder	  til	  at	  identificere	  
ideer	  og	  muligheder	  

Værdiskabelse	   Eleven	  skal	  arbejde	  med	  at	  lave	  vurderinger	  af,	  i	  hvilket	  omfang	  idéer	  og	  
muligheder	  kan	  skabe	  værdi	  i	  et	  forretningsmæssigt	  perspektiv,	  blandt	  
andet	  med	  inddragelse	  af	  målgruppers	  behov	  og	  idéers	  mulighed	  for	  at	  
kunne	  udføres	  i	  praksis.	  

Eleven	  kan	  analysere	  
egne	  og	  andres	  ideer	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
simple	  
forretningsmodeller	  

Bæredygtighed	   Eleven	  skal	  opnå	  viden	  om	  “Vugge	  til	  vugge”-‐princippet,	  og	  kunne	  
vurdere	  deres	  produkt	  ud	  fra	  økonomiske	  og	  miljømæssige	  perspektiver	  

Eleven	  kan	  vurdere	  
bæredygtighed	  i	  
udviklede	  produkter	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
bærdygtighed	  i	  
teknologier	  og	  produkter	  

Processtyring	   Eleven	  skal	  arbejde	  med	  simple	  planlægningsredskaber	  og	  med	  at	  lede	  
samt	  strukturere	  arbejdsprocesser.	  Fx	  gennem	  viden	  om	  og	  anvendelse	  
af	  projektledelses-‐	  og	  planlægningsværktøjer	  eller	  andre	  redskaber,	  som	  
er	  relevante	  for	  elevens	  arbejde.	  

Eleven	  skal	  endvidere	  arbejde	  med	  at	  opstille	  mål	  for	  deres	  projekter	  og	  
med	  at	  kunne	  anvise	  forskellige	  veje	  til	  at	  nå	  disse.	  

Eleven	  kan	  strukturere	  
en	  arbejdsproces	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
simple	  
planlægningsværktøjer	  

Produkt-‐udvikling	   Eleven	  skal	  videreudvikle	  idéer	  på	  baggrund	  af	  feedback	  fra	  elever,	  
lærer	  eller	  potentielle	  brugere.	  

Eleven	  skal	  kunne	  visualisere	  deres	  ideer	  og	  produkter	  gennem	  
modeller,	  skitser	  og	  prototyper	  

Eleven	  skal	  kunne	  
udvikle	  modeller	  og	  
prototyper	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
produktudvikling	  i	  forhold	  
til	  målgrupper	  

Produkt-‐
fremstilling	  

Eleven	  skal	  opnå	  viden	  om	  produktfremstilling	  som	  proces,	  hvor	  der	  skal	  
foretages	  valg	  af	  forskellige	  teknologier,	  materialer	  og	  
udførelsesmetoder.	  

Eleven	  skal	  forklare,	  hvordan	  de	  valgte	  teknologier	  understøtter	  
løsningen	  af	  problemstillingen.	  

Eleven	  kan	  fremstille	  
produkter	  på	  
baggrund	  af	  
idéudvikling	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
teknologier	  knyttet	  til	  
problemstillingen	  

Teknologi	  til	  
produktfrem-‐

stilling	  

Eleven	  skal	  arbejde	  med	  at	  udvælge	  teknologier	  til	  løsning	  af	  
problemstillinger,	  og	  der	  er	  fokus	  på	  egenskaber	  ved	  forskellige	  
teknologier.	  

Eleven	  kan	  udvælge	  
teknologier	  til	  løsning	  
af	  problemstillinger	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
teknologiers	  anvendelse	  i	  
produktfremstilling	  

Evaluering	   eleverne	  skal	  i	  samarbejde	  med	  andre	  evaluere	  produktet	  ud	  fra	  
produktets	  opfyldelse	  af	  problemstillingen	  og	  de	  opstillede	  produktkrav.	  
Evalueringen	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i	  kriterier	  som	  kvalitet,	  
funktionalitet,	  brugervenlighed	  og	  innovativt	  design.	  

Eleven	  kan	  evaluere	  
produktets	  
anvendelighed	  

Eleven	  har	  viden	  om	  
kriterier	  for	  
produktevaluering	  

	  

Kompetence-‐,	  færdigheds	  og	  vidensmål	  for	  hele	  
undervisningsforløbet	  	  

På	  side	  5	  er	  der	  illustreret	  hvordan	  en	  årsplan	  for	  Science	  Linjefag	  ser	  ud,	  når	  den	  tager	  udgangspunkt	  i	  
hæfternes	  numeriske	  rækkefølge.	  Årsplanen	  er	  opdelt	  i	  emner	  (inklusiv	  indhold),	  med	  angivelse	  af	  
nummer	  på	  anvendt	  hæfte	  og	  hvilke	  uger	  emnet	  afvikles	  i.	  
Under	  årsplanen	  vil	  der	  være	  en	  litteraturliste	  over	  de	  bøger,	  som	  er	  blevet	  brugt	  til	  fremstilling	  af	  denne	  
undervisningsguide.	  
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Naturvidenskabelig	  arbejdsmetode	  	  

For	  at	  forstå	  naturvidenskab,	  skal	  man	  også	  forstå	  den	  måde,	  man	  arbejder	  på	  i	  naturvidenskab.	  
Køreplanen	  for	  den	  naturvidenskabelige	  arbejdsmetode	  kan	  variere	  	  lidt,	  men	  idéen	  er	  beskrevet	  her;	  

PROBLEMSTILLING	  
Det	  problem,	  du	  gerne	  vil	  vide	  mere	  om	  eller	  det	  
spørgsmål,	  du	  gerne	  vil	  have	  svar	  på.	  
En	  problemstilling	  er	  tit	  formuleret	  som	  et	  
spørgsmål:	  

• Hvilken	  temperature	  skal	  jeg	  vælge,	  når	  
jeg	  bager	  boller?	  

HYPOTESE	  
En	  kvalificeret	  forklaring	  på	  den	  problemstilling,	  I	  
undrer	  jer	  over.	  
En	  hypotese	  kan	  være	  formuleret	  således:	  

• Vi	  tror,	  at	  uld	  er	  bedre	  til	  at	  holde	  på	  varmen	  
end	  bomuld.	  

	  
En	  hypotese	  lægger	  op	  til,	  at	  I	  må	  afprøve,	  om	  den	  
er	  korrekt	  eller	  ej.	  Det	  er	  kun	  en	  rigtig	  hypotese,	  
hvis	  den	  kan	  bekræftes	  eller	  forkastes.	  
	   …begrundelse,	  begrundelse,	  begrundelse	  

Undersøgelse	  og	  
resultater	  
Når	  I	  undersøger	  jeres	  
hypotese,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  
I	  udtænker	  en	  
undersøgelse,	  der	  kan	  
svare	  på	  spørgsmålet.	  

Undersøgelsen	  bør	  
gentages	  flere	  gange,	  så	  I	  
kan	  være	  sikre	  på,	  at	  jeres	  
resultater	  holder.	  

Resultaterne	  bruges	  til	  at	  
begrunde	  om	  jeres	  
hypotese	  skal	  forkastes	  
eller	  bekræftes!!	  

Hvis	  jeres	  konklusionen	  
på	  jeres	  undersøgelser	  
viser	  at	  hypotesen	  skal	  
forkastes.	  Bliver	  I	  nød	  til	  
at	  starte	  forfra	  med	  en	  ny	  
hypotese…	  	  

Konklusion	  
Her	  samler	  I	  op	  på	  
resultaterne	  fra	  jeres	  
forsøg.	  Hvis	  hypotesen	  
er	  blevet	  bekræftet,	  har	  
I	  også	  fået	  svar	  på	  jeres	  
problemstilling	  –	  og	  
den	  viden	  kan	  I	  nu	  dele	  
med	  resten	  af	  klassen,	  
eller	  resten	  af	  verden.	   Formidling	  

Vi	  er	  alle	  afhængige	  af	  hinandens	  viden,	  og	  næsten	  alle	  
videnskabelige	  opdagelser	  bygger	  videre	  på	  tidligere	  
opdagelser.	  

Derfor	  er	  vidensdeling	  vigtig!!	  

Formidling	  kan	  være	  et	  skriftligt	  produkt,	  mundlig	  
overlevering	  eller	  deling	  på	  internettet.	  

Metoden	  som	  er	  vist	  ovenfor	  kaldes	  også	  for	  IBSE-‐metoden.	  
En	  anden	  forklaring	  på	  arbejdsmetoden	  kan	  se	  her	  http://virtuelgalathea3.dk/artikel/den-‐naturvidenskabelige-‐
arbejdsmetode-‐og-‐tankegang	  
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Periode	   Indhold	  /	  emne	   Egne	  
noter	  

Links	  el.	  konkurrence	  

Uge	  nr.	  
33-‐36	  

Innovation	  –	  hæfte	  nr.	  1	  
• Teori	  om	  innovation	  og	  begrebsafklaring	  
• Innovationsformer	  og	  kilder	  til	  innovation	  
• Bæredygtighed	  indenfor	  brændstoffer	  

o Forsøg	  med	  biogas	  og	  biodiesel	  
• Caseopgave	  “brød	  på	  bordet	  eller	  biler	  der	  kører?”	  

	  
	  

http://naturvidenskabsfestival.dani
shsciencefactory.dk/festivaloversigt
?tid_1=35	  
	  
http://sciencefuture.dk	  
	  
NABIS	  på	  Sønderskov	  Skolen	  
03.02.16	  

Uge	  nr.	  
37-‐40	  

Dominoeffekten	  –	  hæfte	  nr.	  2	  
• Teori	  om	  energi	  og	  energikæden	  
• Energioverførelse	  og	  omdannelse	  
• Caseopgave	  “Energioverførelse	  og	  omdannelse”	  

	   http://www.sdu.dk/forskning/forsk
ningsformidling/forskningensdoegn	  

	  
Future	  Energy	  Challenge	  hos	  
EUC	  Syd	  

Uge	  nr.	  
43-‐46	  

Energikilder	  og	  fremsynethed	  –	  hæfte	  nr.	  3	  
• Teori	  om	  vedvarende	  energi	  
• Energilagring	  
• Projektcase	  “Vores	  Project	  Zero	  i	  Sdbg.	  Kommune”	  

	   http://www.dr.dk/nyheder/viden/
miljoe/konkurrence-‐skal-‐faa-‐
baeredygtighed-‐ned-‐i-‐oejenhoejde	  	  
	  

Forskningensdøgn	  2016	  

Uge	  nr.	  
47-‐50	  

Design	  og	  materialelære	  –	  hæfte	  nr.	  4	  
• Teori	  om	  produktudviklingsprocessen	  	  

o Den	  analytiske	  fase	  
o Den	  kreative/tekniske	  fase	  

• Design	  tænkning,	  inkl.	  gruppeopg.	  –	  et	  fysisk	  produkt	  
• Caseopgave	  “Design”	  

	   	  

Uge	  nr.	  
1-‐10	  

Robotteknologi	  –	  kodning	  og	  digitale	  kompetencer	  –	  hæfte	  nr.	  5	  
• Teori	  om	  robotteknologi	  
• Virksomhedsbesøg	  
• Kodning	  med	  robotter	  
• Kodning	  uden	  robotter	  
• Caseopgave	  “Programmering	  og	  anvendelse”	  	  

	   LEGO	  Mind	  Storm	  –	  en	  
dag	  på	  EUC	  Syd	  
	  
Tech	  Training	  på	  SDU	  
	  

Uge	  nr.	  
11-‐18	  

Entreprenørskab	  og	  innovation	  –	  hæfte	  nr.	  6	  
• Teori	  om	  entreprenørskab	  

o Bebrebsafklaring	  
o Elevopgave	  “Skole-‐virksomheds	  samarbejde”	  

• Teori	  om	  social	  entreprenørskab	  
o Elevopgave	  “Social	  innovation”	  

• Teori	  om	  iværksætteri	  
o Business	  Model	  Canvas	  som	  forretningsplan	  

§ De	  9	  byggesten	  
Caseopgave	  “Projekt	  Next	  Level	  eller	  Edison”	  

	   	  
Lån	  en	  lærer	  fra	  BC	  Syd	  
til	  undervisning	  i	  
Innovation	  	  
	  
Innovationskonkurrence	  
http://www.ffe-‐
ye.dk/programmer/nextlevel/om-‐
nextlevel	  

	  

Uge	  nr.	  
19-‐24	  

Projektstyring	  “Os	  mennesket	  som	  bæredygtige	  forbrugere”	  #7	  
• Teori	  om	  projektstyring	  

o Hvad	  er	  et	  projekt	  
o Styring	  og	  organinsation	  af	  et	  projekt	  
o Værktøjer	  og	  redskaber	  	  

• Opgave/produkt	  “Et	  produkt	  som	  viser	  årets	  UV.”	  

	   	  
Projekt	  Inno	  Elev	  –	  
kontakt	  Birgitte	  

	  

Årsplan	  til	  	  Science	  Linjefag	  	  

Litteraturliste	  
Bæredygtig	  energi,	  geografiforlaget	  2012,	  http://www.geografforlaget.dk/butik/materialer/6987	  	  
Energi	  på	  lager,	  DTU,	  http://www.energi.case.dtu.dk/english	  	  
Aktiv	  Fysik	  C,	  L&R	  Uddannelse,	  http://digiboeger.lru.dk	  	  
KIE-‐modellen,	  Erhvervsskolernes	  Forlag,	  Ebbe	  Kromann-‐Andersen	  og	  Irmelin	  Funch	  Jensen	  	  
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Derfor	  er	  innovation	  vigtig.	  

Det	  burde	  være	  velkendt,	  at	  hvis	  Danmark	  skal	  klare	  sig	  i	  fremtiden,	  skal	  vi	  blive	  mere	  innovative.	  VI	  har	  brug	  for	  
videniværksættere	  som	  fx	  Jan	  Hummer	  https://vimeo.com/user3755357/review/102795635/0ead07f686	  -‐	  der	  
skaber	  nye	  løsninger	  på	  globale	  udfordringer	  og	  går	  ud	  i	  konkurrencen	  på	  globale	  markeder.	  

I	  industrisamfundet	  handlede	  det	  især	  om	  at	  være	  produktiv,	  men	  det	  er	  ikke	  tilstrækkeligt	  i	  dag.	  Vi	  lever	  i	  et	  	  
globaliseret	  samfund,	  hvor	  forandring	  og	  udvikling	  sker	  ekstremt	  hurtigt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Det	  er	  først	  og	  fremmest,	  den	  teknologiske	  udvikling,	  der	  har	  ført	  til	  globaliseringen.	  	  
Viden	  og	  nyheder	  fra	  hele	  kloden	  er	  tilgængelige	  døgnet	  rundt	  og	  inden	  for	  få	  sekunder.	  	  
Via	  mobiltelefoner	  og	  internet	  kan	  vi	  være	  i	  kontakt	  med	  hinanden	  uanset,	  hvor	  i	  verden	  	  
vi	  er.	  	  
Kinas	  masseproduktion	  af	  teknologi	  har	  betydet,	  at	  Kina	  nu	  er	  verdens	  næststørste	  økonomi,	  kun	  overgået	  af	  USA.	  

Danmark	  har	  et	  godt	  grundlag	  for	  at	  skabe	  innovation:	  Befolkningen	  er	  veluddannet,	  de	  fleste	  er	  up	  to	  date	  med	  it	  
og	  internet.	  Vi	  har	  også	  et	  tillidsfuldt	  samfund,	  hvor	  vi	  er	  opdragede	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  tingenes	  tilstand.	  	  
For	  at	  drage	  nytte	  af	  dette	  potentiale,	  skal	  vi	  have	  udviklet	  vores	  innovationskompetencer,	  og	  det	  skal	  starte	  I	  
folkeskolen,	  for	  så	  vil	  det	  være	  en	  naturlig	  del	  af	  elevernes	  hverdag	  –	  ligesom	  dansk	  og	  matematik.	  

Vores	  uddannelsessystem	  har	  en	  stor	  opgave	  med	  at	  ruste	  fremtidens	  ungdom	  til	  både	  at	  kunne	  løse	  globale	  
udfordringer	  gennem	  faglig	  kunnen	  og	  nytænkning	  og	  at	  kunne	  se	  markedsmulighederne.	  Denne	  indsats	  skal	  sikre	  
os	  en	  andel	  i	  det	  globale	  marked	  og	  et	  grundlag	  for	  at	  bevare	  vores	  velfærdssamfund.	  

Det	  er	  værd	  at	  notere	  sig,	  at	  Jan	  Hummers	  naturvidenskabelige	  viden	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  skabe	  innovation.	  
Innovation	  defineres	  som	  ny	  eller	  kendt	  viden,	  som	  sættes	  sammen	  på	  en	  ny	  måde,	  virkeliggøres	  og	  skaber	  
merværdi.	  I	  videoen	  ser	  vi	  hvordan	  Jan	  Hummer	  anvender	  viden	  om	  pasteurisering	  fra	  mælkeproduktion	  til	  rensning	  
af	  ballastvand	  

Kan	  en	  almindelig	  skoleelev	  gøre	  det	  samme?	  Ja	  –	  her	  er	  et	  lokalt	  eksempel	  fra	  Alssund	  Gymnasiet	  
http://www.ags.dk/nyhed/items/agser-‐vinder-‐guld-‐ved-‐unge-‐forskere-‐i-‐beijing.html	  

	  

	  

-‐	  at	  tænke	  anderledes	  
Forløbets	  varighed	  –	  5	  x	  4	  lektioner	  
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	  Idéudvikling	  og	  opfindsomhed	  er	  afgørende	  for	  innovation,	  men	  
opfindelser	  bliver	  først	  til	  innovation,	  når	  nytænkningen	  virkeliggøres,	  
kommer	  i	  brug,	  og	  modtagerne	  anerkender	  en	  merværdi.	  Dette	  er	  
lettest	  at	  konstatere,	  når	  der	  er	  et	  marked,	  men	  innovation	  kan	  også	  
opstå,	  uden	  at	  man	  kan	  tjene	  på	  idéen.	  Se	  eksempelvis	  her:	  	  
http://ing.dk/artikel/sadan-‐far-‐du-‐50-‐watts-‐lys-‐ud-‐af-‐en-‐colaflaske-‐
120978.	  

	  
Innovation	  stammer	  fra	  den	  økonomiske	  tænkning,	  og	  er	  lanceret	  
af	  Peter	  Schumpeter	  i	  1912.	  Schumpeter	  så	  økonomisk	  udvikling	  
som	  en	  proces	  af	  kvalitative	  forbedringer,	  der	  blev	  skabt	  og	  drevet	  
af	  innovationer.	  	  
Innovation	  opfattede	  Schumpeter	  som	  ”nye	  kombinationer”	  af	  
eksisterende	  ressourcer.	  Ifølge	  Schumpeter	  er	  innovationer	  altså	  
et	  konstant	  fornyende	  element,	  men	  dermed	  også	  et	  destruktivt	  
element	  i	  relation	  til	  den	  bestående	  økonomiske	  orden:	  	  
Gamle	  virksomheder	  dør,	  nye	  opstår;	  konkurrenceforhold,	  adfærd	  
og	  samværsformer	  ændres.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kilde:	  www.innoresource.org	  	  

Gruppeopgave;	  
Gå	  sammen	  parvis	  og	  udfyld	  kasserne	  nedenfor	  med	  jeres	  forklaring	  på	  begreberne.	  
-‐	  vi	  diskuterer	  på	  klassen	  jeres	  svar.	  
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Innovationsformer	  
Når	  man	  starter	  en	  innovationsproces,	  kan	  resultatet	  være	  meget	  forskelligt.	  Det	  er	  ikke	  
alle	  former	  for	  innovation	  som	  er	  lige	  veldefineret,	  men	  overordnet	  kan	  de	  defineres	  
inden	  for	  følgende	  7	  segmenter.	  

Produktinnovation	  –	  kendte	  produkter	  
anvendes	  på	  nye	  måder,	  fx	  når	  en	  cola-‐flaske	  
med	  blegemiddel	  bruges	  som	  lampe,	  eller	  nye	  
produkter	  udvikles	  og	  dermed	  skaber	  værdi	  for	  
en	  selv	  og	  andre.	  Det	  kunne	  fx	  være	  iPhone	  6,	  
et	  dansegulv	  der	  producerer	  strøm	  -‐	  mens	  man	  
danser	  
https://www.youtube.com/watch?v=zf5fihc2G
OY	  Skype	  eller	  eksemplerne	  fra	  denne	  artikel	  
http://ing.dk/artikel/produktinnovation-‐i-‐
saerklasse-‐133753	  	  

Serviceinnovation	  -‐	  nye	  services	  udvikles	  eller	  
kendte	  services	  sættes	  ind	  i	  nye	  
sammenhænge,	  fx	  når	  du	  kan	  chatte	  online	  
med	  kundeservice	  hos	  sin	  el-‐leverandør,	  
kommuner	  opretter	  Facebook	  sider	  hvor	  de	  
deler/chatter	  med	  borgerne	  i	  kommunen,	  
track	  and	  trace	  på	  dine	  pakker	  sendt	  med	  Post	  
Danmark,	  eller	  når	  der	  etableres	  
sundhedshuse	  hvor	  man	  samler	  læger,	  
fysioterapeuter	  osv.	  

Procesinnovation	  –	  det	  er	  når	  man	  tager	  nogle	  
metoder	  fra	  et	  område,	  bruger	  dem	  i	  en	  anden	  
sammenhæng,	  og	  dermed	  skaber	  bedre	  
resultater	  og	  større	  tilfredshed,	  fx	  når	  
innovative	  processer	  overføres	  til	  
undervisningsforløb,	  og	  eleverne	  herigennem	  
øger	  deres	  faglige	  og	  innovative	  kompetencer.	  
Man	  tager	  et	  effektiviseringsprogram	  fra	  
bilindustrien	  og	  bruger	  det	  til	  at	  gøre	  driften	  af	  
hospitaler	  bedre	  –	  eller	  når	  LEGO	  laver	  
fuldautomatiske	  anlæg	  ved	  støbning	  af	  klodser	  
https://www.youtube.com/watch?v=G2UU92V
8olY	  	  

Disse	  3	  former	  for	  innovation	  skal	  ses	  som	  

overordnede	  områder,	  som	  indeholder	  forskellige	  
underopdelinger	  –	  hvor	  de	  mest	  udbredte	  er	  listet	  
i	  spalten	  til	  højre.	  	  

Kulturel	  innovation	  –	  hvor	  der	  skabes	  nye	  former	  
for	  kulturel	  samvær	  eller	  kulturoplevelser.	  På	  det	  
kommercielle	  niveau	  ser	  man	  Cirque	  du	  Soleil,	  
som	  skaber	  tager	  cirkus	  og	  kombinerer	  det	  med	  
teater	  og	  performance.	  Et	  andet	  eksempel	  er	  når	  
den	  kongelige	  ballet	  optræder	  i	  det	  fri	  
http://www.toppenafdanmark.dk/danmark/verd
ensballet-‐i-‐skagen-‐ved-‐den-‐tilsandede-‐kirke-‐
gdk699308	  

Velfærdsinnovation	  –	  et	  område	  med	  et	  kæmpe	  
potentielle,	  for	  det	  er	  relativt	  nyt.	  Hvis	  vi	  skal	  
kigge	  snævert	  på	  det,	  så	  handler	  de	  tom	  udvikling	  
af	  tekniske	  løsninger,	  der	  kan	  skabe	  øget	  velfærd	  
ved	  at	  frigive	  menneskelige	  ressourcer	  til	  andre	  
opgaver	  –	  som	  maskiner	  ikke	  kan	  overtage.	  Et	  
eksempel	  på	  velfærdsinnovation	  kan	  være	  
http://www.innovationlab.dk/da/blog/fremtiden
s-‐hospital-‐robotterne-‐kommer	  	  

Social	  innovation	  –	  at	  skabe	  nye	  og	  forbedrede	  
løsninger	  på	  sociale	  problemer	  eller	  muliggør	  nye	  
sociale	  fremskridt.	  Fx	  da	  Jamie	  Oliver	  startede	  sit	  
projekt	  for	  at	  forbedre	  skolemaden	  i	  UK	  eller	  
Specialisterne,	  som	  har	  ansatte	  med	  diagnose	  
inden	  for	  autismespektret.	  

Offentlig	  innovation	  –	  at	  skabe	  nye	  processer	  /	  
arbejdsmetoder	  med	  fokus	  på	  offentlige	  ydelser,	  
så	  tiltag	  kommer	  borgerne	  mest	  mulig	  til	  gode.	  Fx	  
Fredericia	  kommunes	  arbejde	  med	  udvikling	  af	  
ældreområdet,	  ved	  at	  involvere	  de	  ældre	  i	  hvilke	  
offentlige	  ydelser	  han	  eller	  hun	  har	  brug	  for.	  På	  
denne	  måde	  føler	  de	  ældre	  sig	  hørt,	  og	  dette	  er	  
med	  til	  højne	  livsglæden.	  
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Gruppeopgave;	  
Lav	  jeres	  egen	  liste	  med	  eksempler	  på	  hver	  af	  de	  7	  
former	  for	  innovation,	  der	  listet	  op	  på	  side	  4.	  
-‐ hvis	  I	  finder	  flere	  end	  de	  7	  vil	  det	  være	  perfekt.	  

Løsning	  præsenteres	  på	  klassen	  i	  en	  Prezi.	  

	  Peter	  F.	  Drucker,	  østrisk	  forfatter	  til	  mange	  bøger	  om	  
ledelse	  samt	  professor	  i	  økonomi,	  mente	  at	  innovation	  
var	  alt	  andet	  end	  en	  indlysende	  spontan	  ide.	  Han	  mente	  
at	  den	  udsprang	  fra	  en	  af	  følgende	  7	  kilder;	  

Kilde	  nr.	  1	  –	  Det	  uventede	  

• Den	  uventede	  succes	  –	  genbrug	  af	  brugte	  
byggematerialer	  
http://www.business.dk/vaekst/nye-‐
begyndelser-‐i-‐gamle-‐mursten	  

• Den	  uventede	  fiasko	  –	  den	  økonomiske	  krise	  på	  
Island	  i	  2008,	  som	  fik	  fatale	  følger	  på	  
verdensplan,	  her	  tvunget	  virksomheder	  til	  tænke	  
anderledes	  http://www.scm.dk/sådan-‐
innoverer-‐du-‐dig-‐ud-‐af-‐krisen	  

• 	  Den	  uventede	  hændelse	  –	  EU´s	  boykot	  af	  
Rusland,	  pga.	  deres	  indtog	  i	  Ukraine	  -‐>	  mange	  
virksomheder	  må	  afskedige	  medarbejdere	  

Kilde	  nr.	  2	  –	  Inkongruens	  	  

• Den	  øget	  brug	  af	  iPads	  og	  tablets	  blandt	  
befolkningen,	  har	  skabt	  nye	  muligheder	  for	  
udvikling	  af	  kommunikationsformer.	  Så	  man	  i	  
dag	  er	  fuldstændig	  uafhængig,	  af	  stationære	  
computere	  på	  dette	  felt.	  

Kilde	  nr.	  3	  –	  Den	  nødvendige	  proces	  

• Mangel	  på	  kvalificeret	  arbejdskraft,	  eller	  bare	  
arbejdskraft	  generelt,	  gør	  at	  man	  bliver	  nød	  til	  at	  
outsource	  eller	  investere	  i	  anvendelse	  af	  øget	  
teknologi.	  	  

	  

“We	  cannot	  solve	  our	  
problems	  with	  the	  same	  
thinking	  we	  used	  when	  

we	  created	  them”	  	  
–	  citat	  af	  Albert	  Einstein	  

Kilde	  nr.	  4	  –	  Strukturændringer	  
• Globaliseringen	  gør	  at	  Danmark	  får	  

flere	  eksportmarkeder	  -‐	  så	  fra	  kun	  at	  
have	  kunder	  I	  Danmark,	  så	  taler	  man	  
nu	  om	  den	  globale	  markedsplads.	  	  

	  
Kilde	  nr.	  5	  –	  Demografi	  

• Langt	  flere	  ældre	  med	  store	  pensioner,	  
som	  gør	  at	  de	  er	  et	  attraktivt	  segment,	  
med	  stor	  økonomisk	  ressource.	  	  

http://www.fremforsk.dk/vis_artikel.asp?AjrD
cmntId=111	  
	  
Kilde	  nr.	  6	  –	  Perception	  	  

• Udviklingen	  i	  samfundet	  har	  skabt	  en	  
ændring	  I	  hvordan	  vi	  opfatter	  ting	  som	  
fx	  følelser,	  livsstil,	  holdninger	  mm	  

	  
Kilde	  nr.	  7	  –	  Ny	  viden	  

• Forskning	  i	  bæredygtig	  energi,	  samt	  
udvikling	  af	  energi	  rigtige	  produkter	  og	  
løsninger.	  

	  
Den	  spontane	  ide	  –	  den	  kan	  ikke	  kaldes	  for	  en	  
egentlig	  kilde,	  som	  kan	  overvåges,	  men	  vi	  får	  
mange	  strålende	  ideer.	  Det	  er	  dog	  kun	  en	  
meget	  lille	  procentdel,	  som	  rent	  faktisk	  når	  
kunderne	  og	  bliver	  til	  en	  innovation.	  
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Gruppeopgave;	  
I	  skal	  lave	  et	  tårn	  af	  papir.	  Det	  skal	  have	  en	  højde	  
på	  min.	  2,5	  meter,	  og	  skal	  kunne	  stå	  ved	  egen	  
kraft	  i	  min	  2	  min.	  
Til	  at	  planlægge	  jeres	  opgave	  skal	  I	  bruge	  
skabelonen	  nedenfor.	  
	  

	  

Hvad	  lærte	  I	  af	  øvelsen?	  
	  
	  
	  
Hvad	  var	  den	  største	  udfordring?	  
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Vores	  stigende	  forbrug	  af	  fossile	  brændstoffer,	  bidrager	  til	  en	  forøgelse	  
af	  drivhuseffekten.	  Derfor	  forskes	  der	  alternativer	  som	  fx	  biodiesel,	  
som	  produceres	  af	  animalsk	  fedt	  eller	  planteolie	  og	  methanol.	  
Der	  skal	  brændstof	  til!!	  
Vores	  transportbranche	  er	  baseret	  på	  flydende	  fossile	  
brændstoffer.	  Der	  er	  på	  verdensplan	  et	  presserende	  
behov	  for	  at	  strække	  lagrene	  af	  fossile	  brændstoffer,	  og	  
samtidig	  med	  nedbringe	  CO2-‐udledningen	  til	  
atmosfæren.	  Biodiesel	  og	  bioethanol	  er	  bud	  på	  
alternative	  brændstoffer,	  men	  der	  arbejdes	  også	  med	  el	  
som	  drivmiddel	  –	  fælles	  for	  dem	  alle	  er	  at	  de	  er	  med	  til	  
sikre	  vores	  fremtid.	  	  

Man	  kan	  tilsætte	  op	  til	  5%	  biodiesel	  til	  almindelig	  diesel,	  
uden	  at	  det	  kræver	  ændringer	  på	  eksisterende	  motor.	  
Desuden	  er	  biodiesel	  ikke	  giftig,	  indeholder	  ikke	  svovl	  og	  
aromatiske	  carbonhydrider.	  

To	  væsentlige	  udfordringer	  ved	  den	  nuværende	  
produktion	  af	  biodiesel,	  er	  for	  det	  første	  energiforbruget	  
og	  for	  det	  andet	  udløser	  det	  store	  mængder	  af	  
spildevand.	  	  

	  

Biobrændstoffer	  og	  etik	  	  
Produktionen	  af	  biobrændstoffer	  på	  verdensplan	  er	  stigende	  -‐	  i	  
forhold	  til	  bioethanol	  og	  biodiesel	  nævnes	  to	  typer;	  

• ”1.	  Generations-‐biobrændstoffer”	  som	  er	  produceret	  
ud	  fra	  fødevarer	  –	  her	  menes	  der	  cellulose-‐	  og	  sukker-‐
holdige	  landbrugsprodukter	  samt	  fedtstoffer	  fra	  fx	  
raps	  og	  sojabønner.	  Denne	  form	  er	  etisk	  problematisk	  
da	  kan	  bruge	  i	  dele	  af	  verdenen	  hvor	  der	  er	  knaphed	  
på	  fødevarer	  

o www.emmelev.dk	  	  

• ”2.	  Generations-‐biobrændstoffer”	  er	  produceret	  ud	  
fra	  affald	  som	  halm	  og	  andet	  celluloseholdigt	  
bioaffald,	  animalsk	  fedtaffald,	  brugt	  fritureolie	  mm.	  
Yderligere	  forskes	  der	  i	  muligheden	  for	  at	  bruge	  
bestemte	  typer	  af	  alger,	  da	  de	  ved	  dyrkningen	  kan	  
opnå	  et	  meget	  højt	  indhold	  af	  olier	  i	  deres	  celler.	  

o www.dakabiodiesel.dk	  	  

o http://www.climateminds.dk/?id=710	  

o http://www.klimadebat.dk/transport-‐
r541.php	  	  	  

o http://politiken.dk/rejser/nyheder/flyogluft
havne/ECE1881284/boeing-‐arbejder-‐paa-‐
at-‐kunne-‐flyve-‐paa-‐gammel-‐madolie/	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Kilde:www.hardwoodbiofuels.org	  	  
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Fysikforsøg	  	  
Vi	  skal	  nu	  eksperimentere	  lidt	  
og	  selv	  lave	  biobrændstoffer	  –	  
biodiesel	  og	  biogas	  

	  	  
	  	  

	  

Forsøg	  nr.	  1	  –	  fra	  bønner	  til	  biogas	  
Hvad	  skal	  I	  lære?	  Kilde:	  www.fysikkemifaget.dk	  	  

-‐ hvordan	  man	  producerer	  biogas.	  
-‐ Indblik	  i	  hvilke	  forhold	  der	  er	  bedst,	  	  

når	  man	  skal	  producer	  biogas.	  
I	  skal	  bruge	  	  

-‐ Bønner	  
-‐ Vand	  	  
-‐ Kniv	  
-‐ Tragt	  og	  to	  urinposer	  
-‐ Køleskab	  til	  forsøg	  og	  evt.	  et	  varmeskab	  
-‐ 5	  cm	  gummislange	  
-‐ Glasrør	  med	  spids	  
-‐ Tændstikker	  	  

	  
Sådan	  gør	  I	  

1 Læg	  nogle	  bønner	  i	  blød	  i	  vand	  til	  næste	  time.	  Andet	  organisk	  materiale	  
kan	  dog	  også	  bruges.	  

2 Skær	  dem	  i	  bittesmå	  stykker,	  så	  de	  kan	  komme	  gennem	  en	  tragt	  og	  ned	  
i	  en	  urinpose.	  Pres	  luften	  ud	  af	  posen.	  

3 Gentag	  med	  endnu	  en	  urinpose.	  Luk	  poserne	  ved	  at	  bøje	  slangen,	  og	  
sæt	  den	  løse	  endestuds	  om	  bøjningen.	  

4 Læg	  den	  ene	  pose	  i	  et	  køleskab	  i	  laboratoriet	  og	  den	  anden	  i	  solen.	  Hvis	  
I	  har	  et	  varmeskab,	  lægges	  den	  ene	  pose	  deri	  ved	  34	  °C.	  

5 Lad	  poserne	  ligge	  i	  en	  uge.	  
6 Pres	  poserne	  sammen,	  så	  rumfanget	  af	  luft	  kan	  aflæses.	  
7 Sæt	  gummislangen	  på	  urinposen	  og	  derefter	  glasrøret	  på	  slangen.	  
8 Ret	  spidsen	  væk	  fra	  andre	  i	  lokalet,	  og	  antænd	  gassen,	  mens	  I	  forsigtigt	  

presser	  gassen	  ud	  på	  posen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Opsamling	  

-‐ Var	  der	  forskel	  I	  mængden	  af	  produceret	  gas	  ved	  de	  to	  temperature?	  
-‐ Kunne	  gasserne	  brænde?	  
-‐ Hvorfor	  er	  bønner	  gode	  til	  biogas	  produktion?	  
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Forsøg	  nr.	  2	  -‐	  fra	  brugt	  madolie	  til	  
biodiesel	  https://youtu.be/TC9h78b2RM4	  	  

Hvad	  skal	  I	  lære?	  
-‐ hvordan	  man	  kan	  producere	  biodiesel.	  
-‐ introduktion	  til	  begrebet	  Vugge	  til	  Vugge	  	  

I	  skal	  bruge	  
-‐ 1	  liter	  brugt	  fritureolie	  
-‐ kaffefilter	  
-‐ 200	  ml	  99%	  ren	  methanol	  
-‐ 5,0	  g	  natriumhydroxid	  (lud)	  
-‐ 1,0	  liter	  destilleret	  vand	  
-‐ Handsker	  og	  sikkerhedsbriller	  
-‐ Glas	  m.	  låg	  beregnet	  til	  0,5	  liter	  
-‐ Kogeplade	  og	  termometer	  
-‐ Tomme	  flasker	  á	  2,0	  liter	  
-‐ 1	  tom	  flaske	  á	  0,5	  liter	  
-‐ Gaffatape	  	  

	  
Sådan	  gør	  I	  

1 I	  glasset	  hældes	  200	  ml	  ethanol	  og	  der	  
vejes	  5,0	  g	  natriumhydroxid	  af	  –	  som	  
hældes	  i	  ethanolen.	  Låget	  skrues	  på	  og	  
blandingen	  rystes	  indtil	  luden	  er	  opløst.	  
Opløsningen	  kaldes	  også	  methoxide	  
CH3O(-‐),	  det	  kan	  tage	  mellem	  10	  til	  30	  
min.	  af	  få	  luden	  opløst	  i	  methanolet.	  
Glasset	  rystes	  under	  sug.	  

2 Den	  brugte	  fritureolie	  hældes	  igennem	  
kaffefilteret	  ned	  i	  en	  gryde.	  Olien	  varmes	  
op	  til	  55	  grader	  celsius,	  under	  omrøring.	  
Det	  er	  for	  at	  få	  det	  sidste	  vand	  ud.	  	  

3 Når	  olien	  har	  nået	  en	  temperature	  på	  55	  
grader	  celsius,	  hældes	  den	  over	  i	  
plasticflasken	  og	  methoxide-‐blandingen	  
tilsættes.	  Så	  skal	  der	  arbejdes,	  for	  
flasken	  skal	  rystes	  kraftigt	  I	  10	  min	  for	  
sikre	  at	  det	  bliver	  blandet	  godt.	  

4 Olie-‐	  og	  methoxide-‐blandingen	  skal	  stå	  
uforstyrret	  I	  mindst	  24	  timer.	  Der	  vil	  dog	  
være	  tegn	  på	  adskillelse	  indenfor	  den	  1.	  
time.	  De	  synlige	  tegn	  vil	  være	  en	  klar	  
væske	  øverst	  og	  en	  mørk	  masse	  nederst.	  
Den	  klare	  væske	  er	  biodiesel,	  og	  den	  
mørke	  masse	  er	  glycerin.	  

	  

5 Efter	  24	  timer	  hældes	  jeres	  biodiesel	  
forsigtig	  over	  i	  den	  tomme	  flaske.	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvis	  jeres	  biodiesel	  bliver	  grumset,	  så	  er	  
I	  nød	  til	  at	  lade	  det	  stå	  igen,	  så	  glycerinen	  
kan	  bundfælde	  sig.	  	  	  

6 Test	  kvaliteten	  af	  jeres	  biodiesel	  ved	  at	  
blande	  150	  ml	  biodiesel	  med	  150	  ml	  
destilleret	  vand	  i	  0,5	  liters	  flasken.	  Ryst	  
flasken	  i	  20	  sekunder,	  og	  lad	  den	  stå	  i	  et	  
stykke	  tid.	  Hvis	  der	  sker	  en	  klar	  adskillelse	  
af	  vand	  og	  biodiesel,	  har	  I	  lavet	  biodiesel	  
af	  god	  kvalitet.	  Hvis	  blandingen	  bliver	  til	  
en	  gul	  masse,	  skal	  pkt.	  5	  gentages	  –	  dvs.	  
jeres	  biodiesel	  skal	  rystes	  igen,	  og	  hvile	  
igen.	  

7 Vask	  af	  biodiesel	  ved	  at	  blande	  ½	  liter	  
vand	  med	  jeres	  biodiesel	  i	  en	  ren	  flaske.	  
Ryst	  flasken	  og	  prik	  et	  lille	  hul	  I	  bunden	  af	  
flasken,	  som	  vandet	  kan	  løbe	  ud	  af.	  Når	  
vandet	  er	  løbet	  ud,	  sættes	  et	  stykke	  
gaffatape	  for	  hullet,	  og	  processen	  
gentages	  yderligere	  to	  eller	  tre	  gange	  –	  
indtil	  jeres	  biodiesel	  er	  helt	  gennemsigtig.	  	  
	  

http://www.ok.dk/om-‐ok/medansvar/klima-‐og-‐miljoe/waste-‐2-‐value	  	  
	  
http://www.kemi-‐online.dk/files/s20-‐22DAK52007.pdf	  	  	  
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Caseopgave	  	  
–	  brød	  på	  bordet	  eller	  biler	  der	  kører?	  
Verden	  star	  over	  for	  et	  dilemma	  I	  forbindelse	  med	  anvendelse	  af	  
biobrændstoffer.	  Er	  det	  rimeligt	  at	  dyrke	  marker	  for	  at	  producer	  
ernergiafgrøder,	  der	  skal	  blive	  til	  brændstof,	  som	  vi	  kan	  fylde	  på	  
vores	  biler	  –	  når	  der	  er	  millioner	  af	  mennesker	  som	  er	  
underernæret?	  	  
Spørgsmål;	  
Hvordan	  kan	  vi	  sikre	  en	  høj	  levestandard	  til	  alle	  i	  
verden	  	  
–	  uden	  at	  vi	  øger	  drivhuseffekten,	  og	  samtidig	  sikrer	  
en	  bæredygtig	  udvikling?	  

Med	  udgangspunkt	  i	  den	  viden	  som	  I	  har	  fået	  
fra	  forsøgene,	  kombineret	  med	  viden	  fra	  jeres	  
normale	  undervisning	  og	  disse	  to	  videoer;	  
	  
https://youtu.be/aKGjEndEhgg	  ..Horisont: 
Madspild for milliarder DR 1, del 1/2 	  
https://youtu.be/P2EZm4zbhi8	  ..Horisont: 
Madspild for milliarder DR 1, del 2/2	  	  
	  
Skal	  I	  for	  klassen	  præsentere	  en	  løsning	  på	  
ovenstående	  spørgsmål.	  
Præsentationen	  skal	  indeholde	  et	  produkt.	  
	  
God	  arbejdslyst.	  
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Videns	  kortlægning	  –	  hvordan	  skal	  man	  bruge	  værktøjet?	  Se	  guide	  nedenfor…	  
1 Skriv	  opgaven	  på	  skiltet	  
2 Gruppen	  skal	  brainstorme	  med	  post-‐its	  på	  ”Hvad	  ved	  om	  opgaven?”	  tegnet	  

a. 5	  minutter	  selvstændig	  –	  dvs.	  man	  snakker	  IKKE	  under	  denne	  øvelse	  
b. 15	  minutter	  forklaring	  –	  man	  forklarer	  for	  de	  andre	  i	  gruppen	  hvad	  man	  har	  skrevet	  på	  sedlen	  
c. 15	  minutter	  samling	  –	  post-‐it	  sedlerne	  samles	  i	  grupper,	  dvs.	  dem	  der	  hører	  naturligt	  sammen	  

3 Gruppearbejde	  om	  ”Hvad	  mangler	  vi	  af	  viden?”	  –	  resultater	  skrives	  ved	  ”Ø´et”	  	  
4 Gruppearbejde	  om	  ”Hvor	  finder	  vi	  vores	  viden?”	  –	  resultatet	  skrives	  ved	  ”Kikkerten”	  
5 Samling	  af	  ”Hvad	  ved	  vi…?”	  med	  ”Hvilken	  viden	  mangler…?”	  og	  resultatet	  skrives	  ved	  ”Start”	  

	  
Dette	  arbejde	  er	  grundlaget	  for	  brugen	  af	  planlægningsværktøjet	  
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Planlægningsværktøjet	  –	  et	  værktøj	  til	  at	  sikre	  gruppen	  ikke	  mister	  fokus	  på	  opgaven.	  
1 Udgangspunktet	  er	  resultatet	  af	  jeres	  videns	  kortlægning,	  og	  det	  skrives	  ved	  ”manden”	  
2 Målet	  for	  opgaven	  skrives	  i	  ”målskiven”	  
3 Feltet	  SUCCESKRITERIER	  udfyldes	  -‐>	  der	  er	  flere	  

a. Et	  succeskriterier	  er	  små	  delmål,	  der	  skal	  opfyldes	  for	  at	  målet	  kan	  opfyldes	  
4 ”Steps”	  udfyldes	  –	  der	  er	  tegnet	  to,	  og	  gruppen	  tegner	  selv	  de	  resterende	  –	  alt	  efter	  behov	  

a. HVERT	  ”Step”	  skal	  indeholde;	  
i. ”Hvad”	  –	  dvs.	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  aktiviteten	  
ii. ”Hvem”	  –	  dvs.	  hvem	  gør	  det	  –	  eller	  er	  man	  flere	  om	  opgaven	  (ansvarsfordeling)	  
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Fra	  lærer	  til	  lærer	  -‐	  dette	  hæfte	  er	  første	  del	  af	  en	  serie	  på	  syv,	  som	  
kan	  danne	  grundlag	  for	  undervisning	  på	  Science	  linjefaget	  –	  eller	  bare	  
bruges	  som	  inspiration	  til	  anden	  naturvidenskabelig	  undervisning.	  

Det	  har	  eleven	  lært…	  

• Hvad	  betyder	  de	  vigtigste	  begreber	  indenfor	  innovation?	  

• De	  7	  innovationsformer,	  og	  hvad	  de	  symboliserer	  

• Team	  samarbejde	  

• Hvordan	  fremstilles	  biogas	  og	  biodiesel	  

• Etisk	  at	  forholde	  sig	  til	  begreberne	  energiafgrøder,	  global	  
ressourcefordeling	  og	  bæredygtighed	  

• Valg	  af	  præsentationsteknikker	  i	  forhold	  til	  given	  opgave	  

• Bruge	  værktøjerne	  ”Videns	  kortlægning”	  og	  
”Planlægningsværktøj”	  

	  	  
	  

Undervisningsplan	  
Dag	  1	   Introduktion	  til	  emnet	  -‐	  Læs	  tekst	  side	  6-‐7	  og	  gennemse	  	  

links	  i	  teksten,	  lav	  	  begrebskort	  –	  gennemgang	  på	  klassen	  
Dag	  2	  	   Innovationsformer	  -‐	  Læs	  side	  8-‐9	  og	  gennemse	  links	  i	  teksten	  
	   Lav	  øvelse	  på	  side	  10	  
Dag	  3	   Bæredygtighed	  –	  Læs	  teksten	  side	  10	  og	  gennemse	  links	  i	  teksten	  for	  at	  få	  et	  forståelse	  for	  

emnet.	  
Lav	  forsøg	  nr.	  1	  og	  præsentation	  af	  Caseopgave	  

Dag	  4	   Biogas	  og	  biodiesel	  –	  forsøg	  nr.	  1	  afsluttes	  og	  evalueres,	  forsøg	  nr.	  2	  startes	  op,	  arbejde	  på	  
Caseopgave	  fortsættes	  

Dag	  5	   Afslutte	  emne	  –	  forsøg	  nr.	  2	  afsluttes	  og	  evalueres,	  Caseopgave	  gøre	  færdig	  og	  præsenteres	  
på	  klassen.	  

	  

Gode	  links,	  bøger	  og	  andet	  nyttigt	  
http://www.emu.dk/nyhed/bag-‐den-‐gode-‐idé	  -‐	  inspiration	  til	  innovation	  i	  undervisningen,	  med	  fokus	  
på	  det	  naturvidenskabelige.	  

http://innovation.blogs.ku.dk	  værktøjskasse	  til	  innovation	  og	  entreprenørskab	  i	  undervisningen	  

KIE-‐modellen,	  innovative	  undervisning	  I	  folkeskolen	  https://www.saxo.com/dk/kie-‐modellen-‐innovativ-‐
undervisning-‐i-‐folkeskolen_ebbe-‐kromann-‐andersen_paperback_9788770820721	  
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Lavet	  af	  Hans-‐Christian	  Keller	  	  
Lærer	  på	  Augustenborg	  Skole	  	  
	  

	  


