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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:	  
Article	  I. 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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”Aldrig	  har	  det	  danske	  samfund	  udbygget	  så	  meget	  med	  vedvarende	  
energi,	  som	  vi	  gør	  i	  disse	  år…	  overalt	  skal	  der	  sættes	  ind.	  Det	  skal	  
gennemsyre	  vores	  samfund.”	  Kilde:	  Tidligere	  Klima-‐	  og	  Energiminister	  Connie	  Hedegaard,	  2008	  

1

Vedvarende	  energi	  skal	  erstatte	  fossile	  
brændsler.	  

Nye tal fra Eurostat viser, vedvarende energi udgør en 
stadig større andel af EU-landenes samlede 
energiforbrug. I 2011 udgjorde vedvarende energi 
således 13 procent af EU-27 landenes samlede 
energiforbrug – et tal der i 2004 lød på 7,9 procent. 
Faktisk har samtlige 27 medlemsstater i perioden 
formået at øge sin andel af vedvarende energi - nogen 
dog mere end andre. 
 
Danmark er således sammen med Sverige, Østrig og 
Tyskland et af de lande, der har haft den største tilgang 
af vedvarende energi. Fra 2004 til 2011 har Danmark 
øget sin andel af vedvarende energi fra 14,9 til 23,1 
procent af det samlede danske energiforbrug, og er 
dermed godt på vej mod det danske 2020-mål om 30 
procent vedvarende energi i 2020.  
 
Estland først til at nå 2020-mål 
Også vores naboer i Sverige er godt på vej mod sit 
2020-mål, der dog er væsentligt højere end det danske. 
Med 46,8 procent vedvarende energi i 
energiforsyningen, hvilket er den højeste andel i EU, 
har svenskerne således ikke langt igen, før de kan 

2

opfylde deres mål om, at vedvarende energi i 2020 skal 
udgøre 49 procent af det samlede energiforbrug.  
 
Men mens svenskerne kan bryste sig af at være EU-
landet med den største andel af vedvarende energi i sin 
energiforsyning, har Estland taget førertrøjen, når det 
kommer til først at nå sit 2020-mål. Allerede i 2011 kunne 
Estland således notere en VE-andel på 25,9 procent af 
landets samlede energiforbrug, hvormed 2020-målet på 
25 procent var både opnået og passeret. 
 
Det land i Europa, der har den største andel af 
vedvarende energi er imidlertid ikke en del af EU. Med 
64,7 procent vedvarende energi af det samlede 
energiforbrug er det således nordmændene, der har den 
største andel af vedvarende energi i sin energiforsyning. 
Og de har ikke langt igen til deres 2020-mål om 67,5 
procent vedvarende energi.  
 
Her ses procentdelen, af de EU27-landes samlede 
energiforbrug, som kommer fra vedvarende energi 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/statistics-illustrated  

Kilde: www.energy-supply.dk 	  

Danmark	  som	  førende	  grønne	  nation	  i	  EU	  
23,1 procent af det samlede danske energiforbrug stammede i 
2011 fra vedvarende energikilder, dermed ligger Danmark et 
godt stykke over gennemsnittet i EU på 13 procent.	  
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Danmark	  kalder	  sig	  verdens	  førende	  
vindmølleland.	  Cirka	  20%	  af	  vores	  
energi	  dækkes	  af	  vindmøller.	  Intet	  
andet	  land	  producerer	  lige	  meget	  målt	  
pr.	  indbygger	  –	  godt	  at	  det	  blæser	  i	  DK!	  	  	  

Alligevel	  kommer	  cirka	  77%	  af	  energien	  til	  fremstilling	  af	  
elektrisk	  energi	  stadig	  fra	  fossile	  brændsler	  som	  kul,	  
naturgas	  og	  olie.	  Det	  betyder	  at	  de	  fossile	  brændsler	  
bidrager	  til	  vores	  energiforbrug	  med	  mere	  end	  ¾	  -‐	  det	  er	  
vist	  ikke	  godt	  nok..	  

Reflektionsspørgsmål	  –	  kan	  det	  passe,	  eller	  er	  
der	  andre	  svar	  på	  dette??	  

Hvorfor	  vedvarende	  energi?	  	  

I	  modsætning	  til	  den	  energi,	  som	  laves	  ved	  afbrændingen	  
af	  fossile	  brændsler,	  vil	  energien	  i	  vind,	  vand	  og	  planter	  
hele	  tiden	  blive	  fornyet	  som	  følge	  af	  Solens	  strålings-‐
energi.	  Derfor	  hedder	  denne	  form	  for	  energi	  fornybar	  
eller	  vedvarende	  energi.	  

Solens	  stråler	  rammer	  jorden	  forskelligartet	  –	  det	  
betyder	  at	  der	  skabes	  højtryk	  og	  lavtryk	  forskellige	  
steder	  på	  jorden.	  Atmosfæren	  udligner	  denne	  forskel	  i	  
tryk,	  ved	  at	  flytte	  luft	  fra	  områder	  med	  højtryk	  til	  
områder	  med	  lavtryk	  –	  derfor	  blæser	  det	  og	  vores	  
vindmøller	  snurrer	  J.	  Solens	  stråler	  får	  også	  vandet	  til	  at	  
fordampe,	  der	  stiger	  op	  -‐>	  fortætter	  og	  falder	  som	  regn,	  
der	  fylder	  højtliggende	  søer	  og	  vandløb	  med	  vand.	  
Vandet	  her	  indeholder	  potentiel	  energi,	  og	  kan	  derfor	  
udnyttes	  i	  et	  vandkraftværk.	  	  

Stråleenergien	  fra	  Solen,	  får	  planterne	  til	  at	  vokse	  –	  og	  
når	  vi	  afbrænder	  biomasse	  som	  fx	  halm	  eller	  affald,	  
bliver	  der	  produceret	  indre	  energi	  i	  vand	  eller	  elektrisk	  
energi.	  I	  Danmark	  udgør	  biomasse	  ca.	  70	  %	  af	  forbruget	  
af	  vedvarende	  energi,	  og	  biomassen	  tager	  form	  af	  fx	  
halm,	  træ	  og	  nedbrydeligt	  affald,	  mens	  biogas	  bidrager	  
lidt	  mindre.	  

Biomasse	  er	  en	  vigtig	  vedvarende	  energikilde	  i	  den	  
europæiske	  blanding	  af	  vedvarende	  energi,	  der	  også	  
tæller	  vind-‐	  og	  vandenergi	  -‐	  sammen	  med	  vindkraften	  er	  
det	  den	  hurtigst	  voksende	  form	  for	  vedvarende	  energi.	  
Kilde:	  www.sparenergien.dk	  	  

	  

	  

	  

”I´d	  put	  my	  money	  on	  the	  sun	  and	  solar	  energy.	  
	   What	  a	  source	  of	  power!	  	  
I	  hope	  we	  don´t	  have	  to	  wait	  until	  oil	  and	  coal	  
	   run	  out	  –	  before	  we	  tackle	  that.”	  
	   	   	   -‐	  Thomas	  Edison	   Opgave	  nr.	  1	  	  

Der	  udeledes	  ikke	  CO2,	  når	  der	  laves	  elektrisk	  energi	  i	  en	  
vindmølle	  eller	  på	  et	  vandværk.	  Når	  biomasse	  forbrændes	  
dannes	  der	  CO2.	  
Hvorfor	  kaldes	  energiproduktion	  med	  biomasse	  CO2	  neutral?	  
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"Energilagring vil komme til at spille en stor rolle i 
fremtidens energisystem, ikke bare i Danmark, men på 
verdensplan." Kilde: Allan Schrøder Pedersen, Sektionsleder DTU Energi, www.energy.dtu.dk 	  

	  Fossile	  brændsler	  kan	  lagres	  ved	  at	  vi	  bygger	  varehuse,	  
og	  på	  hylderne/lager	  har	  olie,	  kul	  eller	  gas,	  i	  lige	  akkurat	  
den	  mængde	  som	  vi	  ønsker	  os.	  Så	  når	  behovet	  er	  der,	  
henter	  vi	  bare	  den	  passende	  mængde,	  og	  afbrænder	  
den.	  På	  samme	  måde	  er	  det	  med	  biobrændsel,	  her	  kan	  
vi	  også	  lave	  lagre	  fyldt	  med	  flis,	  biodiesel,	  bioethanol	  
mm.	  Hvor	  vi	  kan	  hent	  efter	  behov.	  

Det	  er	  derimod	  ikke	  helt	  så	  let	  ved	  fx	  vindenergi	  –	  nogle	  
gange	  blæser	  det	  næsten	  ikke,	  og	  andre	  gange	  helt	  vildt.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kilde:	  www.ing.dk	  	  

Når	  det	  blæser	  så	  meget,	  betyder	  det	  at	  der	  er	  risiko	  for	  
at	  vindmøllerne	  producerer	  mere	  energi	  end	  vi	  kan	  
bruge.	  Dette	  skete	  bl.a.	  nytårsmorgen	  2007.	  

”Nytårsstormen	  gav	  så	  stor	  elproduktion	  fra	  landets	  
vindmøller,	  at	  Energinet.dk	  var	  nødsaget	  til	  at	  beordre	  
standsning	  af	  mod	  400	  vindmøller	  for	  at	  undgå	  
eloverløb.”	  –	  Citat:	  Morgenavisen	  Jyllands-‐Posten,	  3.jan.	  2007	  

Opgave	  nr.	  2	  –	  overproduktion	  	  
I	  skal	  finde	  svar	  på	  nedenstående	  spørgsmål,	  som	  vi	  
gennemgår	  fælles	  på	  klassen.	  

• Hvad	  var	  baggrunden	  for,	  at	  man	  var	  nød	  til	  at	  
stoppe	  de	  mange	  møller	  nytårsmorgenen	  2007?	  

• Hvad	  kunne	  der	  ske,	  hvis	  man	  ikke	  stoppede	  
møllerne?	  

• Hvad	  kunne	  man	  have	  brugt	  den	  producerede	  
energi	  til,	  så	  man	  undgik	  at	  stoppe	  møllerne?	  

Opgave	  nr.	  3	  –	  lagring	  af	  energi	  
Overvej	  og	  kom	  med	  forslag	  til	  hvordan	  vi	  kan	  lagre	  
vedvarende	  energi	  fra	  vindmøller,	  vandkraftværker,	  
bølgekraft,	  geotermisk	  energi,	  solfangere	  og	  solceller.	  
-‐	  opgaven	  præsenteres	  med	  et	  produkt	  fx	  PPT	  
	  

Der	  bliver	  forsket	  i	  muligheden	  for	  energilagring,	  bl.a.	  så	  har	  
man	  i	  Spanien	  lavet	  et	  solkraftværk,	  der	  lagrer	  solvarme	  i	  
smeltet	  salt	  -‐	  http://ing.dk/artikel/spansk-‐solkraftvaerk-‐lagrer-‐solvarme-‐i-‐
smeltet-‐salt-‐122916	  

	  Kilde:	  torresolenergy.com	  
	  
En	  anden	  metode	  er	  taget	  i	  brug	  på	  den	  lille	  spanske	  vulkanø	  
El	  Hierro	  -‐	  her	  har	  man	  kombineret	  flere	  former	  for	  energi.	  
http://www.businessinsider.com/a-‐spanish-‐island-‐is-‐about-‐to-‐be-‐the-‐worlds-‐
first-‐energy-‐self-‐sufficient-‐island-‐2014-‐4?IR=T	  
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Innovativ	  projektcase.	  
Sønderborg	  Kommunes	  energiforbrug	  fra	  
vedvarende	  energi	  –	  gruppearbejde	  
(afsluttende	  emneopgave)	  
	  
	  
	  

I	  skal	  som	  en	  stor	  gruppe,	  	  
lave	  en	  3D	  model	  af	  	  
Sønderborg	  Kommune.	  	  
Modellen	  skal	  have	  målene	  
122	  x	  244.	  
I	  skal	  organisere	  jer,	  så	  der	  	  
er	  en	  projektleder	  (skal	  have	  overblikket	  over	  etablering	  af	  3D	  
modellen),	  kommunikationsansvarlig	  (en	  som	  lærerne	  kan	  
spørge	  ang.	  projektet,	  men	  som	  også	  kommer	  med	  spørgsmål	  
til	  læreren),	  dokumentationsansvarlig	  (skal	  dokumentere	  
processen	  med	  en	  iPad	  i	  form	  af	  billeder	  og	  film,	  og	  samle	  det	  
til	  en	  lille	  film	  på	  2	  min.)	  og	  byggehold	  (som	  skal	  lave	  konturer	  
ud	  af	  hønsetråd	  og	  papmache	  ud	  af	  papir	  og	  klister).	  	  

“The	  true	  sign	  of	  
intelligence	  is	  
not	  knowledge,	  

BUT	  
imagination.”	  

	  -‐	  Albert	  Einstein	  

Til	  at	  udføre	  opgave	  har	  I	  3	  x	  4	  lektioner.	  

I	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i	  arbejdsspørgsmålet	  ”Gør	  Sønderborg	  Kommune	  bæredygtig”	  
Ø Lav	  en	  3D	  model	  af	  Sønderborg	  Kommune,	  hvor	  I	  har	  designet	  et	  anlæg,	  som	  gør	  at	  kommunens	  

samlede	  energiforbrug,	  dækkes	  af	  vedvarende	  energi.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  anlæggets	  størrelse	  
passer	  til	  vores	  forbrug,	  så	  der	  ikke	  produceres	  for	  meget	  –	  for	  det	  er	  jo	  energispild	  J.	  
Kommunens	  forbrug	  kan	  ses	  her	  
http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/LandByogKultur/CO2regnskabogenergiforbrugforSnderborgKommunesomvirksomhed/?Page=5	  

Ø Anlægget	  eller	  anlæggene	  skal	  være	  med	  på	  jeres	  model,	  og	  være	  suppleret	  med	  beregnet	  
effekt.	  

Ø Hvordan	  I	  vil	  distribuere	  (dvs.	  hvordan	  kommer	  strømmen	  ud	  til	  dem	  som	  skal	  bruge	  den)	  
energien	  til	  kommunens	  indbyggere?	  

Ø I	  skal	  i	  præsentationen	  af	  jeres	  projekt,	  også	  fortælle	  om	  sideeffekten	  ved	  jeres	  valgte	  løsning.	  
Ø Der	  skal	  laves	  udfyldes	  ark	  med;	  

§ Videns	  kortlægning	  
§ Planlægningsværktøjet	  
§ Projektevalueringsværktøjet	  
§ Plan	  over	  hvordan	  I	  har	  organiseret	  jer,	  og	  hvorfor	  I	  har	  gjort	  sådan.	  	  
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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”	  
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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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På	  side	  9	  ses	  skitsen	  over	  det	  værktøj,	  som	  bruges	  til	  at	  evaluere	  det	  afsluttede	  projekt	  på.	  
Evalueringen	  skal	  bruges	  til	  at..	  	  

• fastholde	  viden	  med,	  	  
• sikre	  at	  fejl	  ikke	  overføres	  til	  næste	  projekt,	  	  
• kommunikationsværktøj	  
• fejre	  succesen	  

	  
Værktøjet	  skal	  bruges	  på	  følgende	  måde;	  

1. ”Hvad	  var	  udfordringen?”	  
a. Noter	  hvad	  udfordringen	  var	  øverst	  i	  ”Bogen”	  
b. Hvilke	  succeskriterier	  fik	  I	  lavet?	  –	  kan	  skrives	  mellem	  ”Bogen”	  og	  ”Udråbstegnet”	  
c. Billeder	  fra	  forløbet	  sættes	  ind	  i	  de	  markerede	  felter	  

2. Udfyld	  arbejdsplanen	  
a. I	  skal	  skrive	  i	  hvert	  felt,	  hvordan	  I	  gjorde	  trin	  for	  trin	  
b. Skriv	  jeres	  milepæle	  ned.	  Milepæl	  =	  delmål	  ,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  sikre	  tidsplanen	  

holder.	  
3. Udfyld	  udfordringen	  –	  ”Udråbstegnet”	  

a. Største	  udfordring	  –	  hvad	  var	  det	  sværeste?	  
b. Hvad	  var	  det	  der	  ikke	  virkede	  så	  godt	  i	  jeres	  projekt	  eller	  samarbejde?	  

i. Hvad	  skal	  I	  være	  opmærksom	  på	  næste	  gang	  I	  skal	  være	  så	  mange	  om	  et	  
projekt?	  

4. Udfyld	  Succesen	  ”Thumbs	  up”	  	  	  	  
a. Hvad	  gik	  godt?	  Hvorfor	  gik	  det	  godt?	  
b. Hvad	  lærte	  I	  undervejs?	  
c. Hvad	  kan	  I	  bruge	  det	  lærte	  til	  i	  næste	  projekt	  eller	  opgave?	  	  

i. Hvordan	  kan	  I	  bruge	  det	  som	  I	  lærte	  i	  jeres	  normale	  undervisning?	  
5. Målet	  ”Succes”	  

a. Skriv	  eller	  vis	  resultatet	  af	  jeres	  projekt.	  
b. Hvilke	  succeskriterier	  fik	  I	  opfyldt	  

6. SMILEY	  –	  hver	  enkelt	  udfylder	  skemaet,	  og	  begrunder	  sit	  svar	  
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Fra	  lærer	  til	  lærer	  -‐	  dette	  hæfte	  er	  tredje	  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…	  	  

• Lært	  om	  hvilke	  teknologier,	  der	  kan	  udnytte	  de	  
vedvarende	  energikilder	  –	  sol,	  vind	  og	  vand.	  

• Undersøgt	  og	  diskuteret	  forskelligheden	  af	  fremtidens	  
energiforsyning,	  og	  argumentere	  for	  valget	  af	  løsning(er)	  
–	  samt	  hvad	  vi	  skal	  satse	  på	  i	  fremtiden.	  

• At	  forholde	  sig	  til	  bæredygtighed	  

• Lært	  at	  organisere	  sig	  efter	  kvalifikationer	  og	  evner	  

• At	  bruge	  værktøjerne	  -‐	  videns	  kortlægning,	  planlægning,	  
projektevaluering	  

• Samarbejde	  om	  større	  projekter	  
	  

Undervisningsplan	  
Dag	  1	   Læs	  side	  3-‐4,	  gennemse	  links	  i	  teksten,	  og	  lav	  opgave	  1	  

	   Læs	  side	  5,	  gennemse	  links	  i	  teksten,	  og	  lav	  opgave	  2	  &	  3	  

Dag	  2	   Gennemgang	  af	  opgave	  1,	  2	  og	  3	  

	   Præsentation	  og	  opstart	  af	  Caseopgave	  

Dag	  3	   Fortsætte	  arbejdet	  med	  Caseopgave	  

Dag	  4	   Afslutte	  Caseopgave	  og	  gøre	  klar	  til	  præsentation	  af	  projekt	  

Gode	  links,	  bøger	  og	  andet	  nyttigt	  
Supplerende	  opgave	  –	  byg	  en	  vindmølle	  http://www.climateminds.dk/index.php?id=527	  	  

-‐	  byg	  en	  solfanger	  http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/3745A21C-‐3B3B-‐41A9-‐99E9-‐
A60D0821D402/6113211/Instruktion_solfanger.pdf	  

Om	  vedvarende	  energi	  (en	  samling	  af	  artikler	  og	  indlæg)	  -‐	  http://www.energy-‐

supply.dk/article/view/101902/mere_ve_i_danmark_end_i_eu?ref=newsletter#.VZum74u4SA8	  
DTU	  –	  energi	  på	  lager,	  komplet	  materiale	  til	  download	  http://www.energi.case.dtu.dk/english	  	  
Digitalt	  læremiddel	  -‐	  http://fysik-‐kemifokus.dk/laerer	  	  
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”Science,	  my	  lad,	  is	  made	  up	  of	  mistakes,	  
but	  they	  are	  mistakes,	  which	  it	  is	  useful	  to	  make,	  
because	  they	  lead	  little	  by	  little	  to	  the	  truth.”	  
	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Jules	  Verne	  

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	  


