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KLASSETRIN
5./6. klasse

FAG
Dansk, billedkunst, matematik

VERDENSMÅL
Mål 4: Kvalitetsuddannelse og mål 17: Partnerskaber

OVERORDNEDE KOMPETENCEOMRÅDER
Faglig læsning, kommunikation, billedkommunikation, borgerind-
flydelse og deltagelse i politiske debatter.

TVÆRGÅENDE EMNER
• Innovation & entreprenørskab
• Verdensmål nr. 4 og nr. 17  
• Globalt medborgerskab
• Demokrati og fællesskaber

KORT SKITSERING AF INDHOLDET I FORLØBET
Eleverne får viden om verdensmålene med fokus på verdensmål 4 og 
17. De arbejder med idégenerering til, hvordan de kan være med til at 
oplyse elever på deres egen alder om verdensmålene, og hvordan man 
kan få politikere i tale. De skal præsentere deres arbejde ved en event 
eller arrangement, f.eks. i forbindelse med den årlige kampagneuge for 
verdensmålene: Verdenstimen https://verdenstimen.dk.
Eleverne skal:

• Have oplæg om aktivisme og det at blive hørt
• Via faglitteratur have informationer om holdninger, demokrati, akti-

visme m.m.
• Selv arbejde med at finde information om emnet, så de kan bruge 

disse informationer, når de skal komme med idéer 

Opgaven kan stilles af et lokalt ungeråd, klassens lærere, skolens elevråd 
eller lignende. Det kan også være Verdens Bedste Nyheder eller en eks-
tern partner, der holder en event for børn og unge, hvor elevernes arbejde 
kan passe ind. F.eks. den lokale miljøforening, Danmarks Naturfrednings-
forening (som har afdelinger i 95 kommuner i landet), Red Barnet eller 
lignende.  

https://verdenstimen.dk


OVERSIGT OVER KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL

FAG/EMNE KOMPETENCEOMRÅDER/MÅL LÆRINGSMÅL

Verdensmålene Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.
Delmål 4.7: Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medbor-
gerskab.
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber

Eleverne skal kende verdensmål 4 og 17. De skal arbejde med, hvordan de aktivt kan være med til at opfylde 
delmålene.

Innovation og
entreprenørskab

Handlingskompetence
Kreativitetskompetence
Omverdenskompetence

Eleverne etablerer udstilling af fælles projekt, de har viden om planlægning og målsætning.
Eleverne kan deltage i simple idégenereringsprocesser, de har viden om enkel idégenerering.
Eleverne kan samtale om udfordringer og muligheder i nærmiljøet, de har viden om institutioner i nærmiljøet.

Globalt Medborgerskab Handlinger, som kan foretages individuelt eller kollektivt
Undersøge mulige måder for aktivt at gøre vores verden et bed-
re sted at leve.

Eleverne skal: 
• Lære, hvordan de selv kan være med til at oplyse flere og opfordre til handling
• Lære at samarbejde lokalt om virkelige projekter
• Lære at tage beslutninger og arbejde problemløsende.

Dansk Fremstilling og forberedelse
Eleverne kan udtrykke sig i skrift, lyd, tale og billeder i velkendte 
faglige situationer.

Eleverne skal: 
• Lære at udarbejde fagtekster. De skal kunne udtrykke sig via skreven tekst, billeder og/eller lyd.

Billedkunst Billedkommunikation Eleverne skal:
• Lære at udtrykke idéer og betydninger visuelt.

Matematik Statistik og sandsynlighed Eleverne skal: 
• Have viden om og lære at læse statistik. De lærer at bruge statistik til at beskrive globale udfordringer.

Demokrati og
fællesskaber

Demokratisk deltagelse Eleverne skal: 
• Få erfaringer med at påvirke deres omgivelser og opnå viden om deres muligheder for indflydelse.



INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Eleverne skal på baggrund af undersøgelser, indhentning af viden 
og inspiration fra eksterne oplægsholdere komme med bud på, 
hvordan de kan påvirke andre. Løsningerne præsenteres ved et 
offentligt arrangement eller event.

• Eleverne introduceres til verdensmål 4 og 17 og delmål 4.7 
og 17.17 (evt. først til alle verdensmålene). Verdensmålene 
samt delmålene danner baggrunden for den kommende 
tids projekt og undervisning.

• For at eleverne kan få idéer til børneaktivisme og komme 
med bud på realiseringen af disse idéer, skal de selv have 
viden om demokrati, verdensmålene, holdninger og menin-
ger, Børnekonventionen, mærkesager, virkemidler og mod-
tagergrupper. 

Undervisningen tilrettelægges ud fra innovationsmodellen FIRE 
design. Modellen består af 4 faser, som eleverne gennemgår i 
forløbet:

1. Forståelsesfasen (her bruges den allerede eksisterende vi-
den og de undersøger ny viden).

2. Idéudviklingsfasen (eleverne genererer idéer til at formidle 
deres viden videre til andre og udvælger, hvilke idéer er de 
bedste).

3. Realiseringsfasen (eleverne præsenterer deres idé, evt. til 
en ekstern partner, og sammen realiserer de idéen).

4. Evalueringsfasen (eleverne reflekterer over deres projekt 
og arbejdsindsats. De udveksler også deres erfaringer med 
den eksterne partner).

Litteratur: Anja Lea Olsen & Lilian Rohde: ”Innovative elever. Undervisning i FIRE faser” (Akademisk Forlag).

KLASSENS OPGAVE
Hvordan kan vi gennem børneaktivisme inspi-
rere til at få politikerne og lokalsamfundet til at 
bidrage til opfyldelse af verdensmålene?



UDFOLDET LEKTIONSPLAN 

AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Introduktion til verdensmål

Eleverne introduceres til verdensmål 4 og 17 og delmål 4.7 og 17.17. 

Hvis klassen ikke kender til verdensmålene, skal der påregnes ekstra tid til en 
overordnet introduktion af alle målene.

Oplæg ved klassens lærer Information om verdensmålene: www.verdensmaal.org

Spil fra Hele Verden i Skole: Hvem ved mest om ver-
densmålene? https://heleverdeniskole.dk/hvem-ved-
mest-om-verdensmaalene/

Demokrati og demokratisk deltagelse

Tal med eleverne om, hvad demokratisk deltagelse for børn handler om: 
• Hvordan kan børn få indflydelse?
• Hvorfor er det vigtigt, at børn siger deres mening?
• Hvad kan det betyde, hvis børn siger deres mening?

Se videoklip som oplæg til diskussion.

I klassen DR Skole: Tema om Skolevalg 2019 www.dr.dk/skole/
samfundsfag/udskoling/bestem-uden-stemme#!/ Se 
f.eks. klip fra Ultra Nyt: Casper vil ændre loven 

Interview af Greta Thunberg på The Daily Show 
https://youtu.be/rhQVustYV24

Opgaven til klassen

Når klassen har set videoerne og talt om spørgsmålene, så skal opgaven til 
klassen introduceres.

Opgaven kan evt. stilles af en ngo som f.eks. Unicef, 
Verdens Bedste Nyheder eller Red Barnet.

Det kan også være skolen selv eller elevrådet, der 
sætter eleverne på opgaven. 

Børns Vilkår om FN’s Børnekonvention: Børn har ret til at 
blive hørt

https://bornsvilkar.dk/bedre-boerneinddragelse/
boerneinddragelse-vigtigt/boern-har-ret-til-at-blive-hoert/

https://www.verdensmaal.org
https://heleverdeniskole.dk/hvem-ved-mest-om-verdensmaalene/
https://heleverdeniskole.dk/hvem-ved-mest-om-verdensmaalene/
https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/udskoling/bestem-uden-stemme#!/
https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/udskoling/bestem-uden-stemme#!/
https://youtu.be/rhQVustYV24
https://bornsvilkar.dk/bedre-boerneinddragelse/boerneinddragelse-vigtigt/boern-har-ret-til-at-blive-
https://bornsvilkar.dk/bedre-boerneinddragelse/boerneinddragelse-vigtigt/boern-har-ret-til-at-blive-


AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER

Ek
sis

te
re

nd
e v

ide
n

2 
lek

tio
ne

r
Min viden – Vores viden

Klassen arbejder med at kortlægge, hvad de i forvejen ved om verdensmålene og 
skriver deres viden på post-it-noter (se bilag 1):

• Hvem har vedtaget målene og hvorfor?
• Hvad skal målene bruges til? 
• Hvad ved I om de forskellige verdensmål?
• Hvilke problematikker skal de være med til at løse?

Post-it-noterne sættes på klassens vidensvæg og sorteres under overskrifter. 

Det kan være de enkelte mål eller andre overskrifter, der giver mening ift. ele-
vernes noter.

Eleverne skal også brainstorme over, hvad de ved om demokrati og ytringsfrihed. 
På samme måde som ovenfor:

• Hvad er demokrati?
• Hvad er aktivisme?
• Hvad er ytringsfrihed?
• Hvad ved I om Børnekonventionen?

Vidensvæg

Den viden, der indsamles undervejs i forløbet, hænges på vidensvæggen. Det 
kan være udklip, artikler, citater, fotos, tegninger eller lignende (se bilag 2).

Eleverne kan orientere sig undervejs i forløbet på vidensvæggen.

I klassen i grupper af 3 Min Viden – Vores viden, (bilag 1)

Vidensvæg, (bilag 2)
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Oplæg fra ekspert

Om holdninger vs. meninger og om demokrati.

Se videoen ”Den demokratiske samtale”

Tal efter filmen om, hvad demokrati er. 
• Hvor tages der beslutninger i Danmark?
• Hvem kan stemme?
• Hvordan påvirkes politikerne?

Undervisningen kan foregå i klassen og/eller ved 
besøg hos f.eks. Red Barnet, Unicef, Verdens Bedste 
Nyheder, det lokale byråd, ungeråd, en lokalpolitiker 
eller lignende.

Video fra folketinget.dk: Den demokratiske samtale 
https://youtu.be/Z3V2sXfpqEU

Ret til fremtiden

Arbejd med forløbet ”Ret til fremtiden”.

Del evt. forskellige verdensmål eller øvelser ud til grupper i klassen. Lad elever-
ne undersøge, hvad de kan finde om målene og delmålene.

I klassen i grupper Red Barnet: Ret til fremtiden (forløb om verdensmål til mel-
lemtrinnet)

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/verdens-
maal-mellemtrin/#til-top

Egen research

Indsamling af viden, tekster og fotos i bøger og på internettet.

Løbende opsamling

Husk at eleverne løbende skal dele den viden, de får. Hæng løbende op på 
vidensvæggen, og lad eleverne kort fortælle hinanden, hvad de har hængt op – 
det kan f.eks. være 2 gange dagligt.

På skolebiblioteket eller det kommunale bibliotek. 
Lav evt. en aftale med en bibliotekar. 

https://youtu.be/Z3V2sXfpqEU
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/verdensmaal-mellemtrin/#til-top
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/verdensmaal-mellemtrin/#til-top
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Klassesamtale

Tal i klassen om de 2 spørgsmål:
• Hvad er en holdning?
• Hvad er forskellen på at vide og at mene?

Børneaktivisme

Læs artikler og se videoklip om børn, der har skabt forandring.

I klassen DR.dk: Nyheder om Greta Thunbergs klimastrejke 
www.dr.dk/nyheder/udland/valgisverige/i-sverige-
kvitter-15-aarige-greta-skolen-klimakampen#!/

Animationsfilm fra Verdens Bedste Nyheder: Gør 
verdensmålene til virkelighed  
https://youtu.be/WwE7TxtoyqM

Se evt. uddrag af TED talk af Melati og Isabel: Our 
Campaign to ban Plastic Bags in Bali 
https://youtu.be/P8GCjrDWWUM

Besøg Molly Steers kampagne mod sugerør: Straw No 
More www.strawnomore.org

Netflixdokumentar om Malala: ”He named me Malala” 

Power of Ten

I klassen arbejder eleverne med at forstå deres muligheder, hvis problematik-
ken sættes i en større kontekst (se bilag 3).

I klassen Power of Ten, (bilag 3)

Afprøvning af aktivisme

Arranger evt. en fælles ”flash-mob” eller demonstration i frikvarteret. Lav skilte 
med slogans/budskaber om verdensmålene og lav en lille happening på skolen 
eller i lokalområdet. Hvordan reagerer folk omkring dem?

Lad nogle af eleverne tage fotos undervejs, print billederne ud og tal om folks 
reaktioner. Nogle af eleverne kan evt. også interviewe tilskuerne efter deres 
happening. Var det en måde at få folks øjne op for verdensmålene, og at der 
skal gøres noget?

I skolegården eller lokalområdet

https://www.dr.dk/nyheder/udland/valgisverige/i-sverige-kvitter-15-aarige-greta-skolen-klimakampen#!
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valgisverige/i-sverige-kvitter-15-aarige-greta-skolen-klimakampen#!
https://youtu.be/WwE7TxtoyqM
https://youtu.be/P8GCjrDWWUM
https://www.strawnomore.org
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Fælles opsamling

Saml op på den viden, klassen har indsamlet. Hvad ved vi nu om: 
• Verdensmålene
• Om vigtigheden af at sige sin mening
• Hvordan og hvorfor man skal ytre sig
• Hvordan man kan påvirke med sin mening

Udarbejd et tydeligt arbejdsspørgsmål, som eleverne skal idégenerere på. Ele-
verne kan være til at udforme spørgsmålet, eller læreren kan gøre det på for-
hånd. Eksempel: 

”Hvad kan få politikerne i tale og ændre folks vaner i forhold til at gøre noget 
for verdensmålene?”

Arbejdsspørgsmålet hænges et sted i klassen, hvor det er synligt for alle. 

NB: Det er dette spørgsmål, der idégenereres ud fra i næste fase.

Fælles i klassen foran vidensvæggen
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Brainstorm

Eleverne øver sig i at brainstorme. Tag udgangspunkt i ”Regler for brainstorm”. 

Lad klassen brainstorme over et tilfældigt emne i 5-10 min. Tal med eleverne 
om, hvordan det er at overholde reglerne. 

Nu skal der brainstormes på arbejdsspørgsmålet. Eleverne skal få så mange 
ideer som muligt – jo vildere, jo bedre (se bilag 4).

Brainstorm i grupper. Kopiark fra ”Innovative elever”: Regler for Brainstorm” 
www.akademisk.dk/sites/default/files/9%20Regler%20
for%20brainstorm.pdf

Brainstorm (bilag 4)
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2 x 2 sortering

Eleverne sorterer mellem de mange idéer, så de kan udvælge den bedste at ud-
vikle på (se bilag 5). 

Valg

Grupperne vælger den idé, som de vil arbejde videre med og udvikler på den til 
realisering (se bilag 6). 

I klassen i grupper 2x2 sortering (bilag 5)

Valg (bilag 6)

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/9%20Regler%20for%20brainstorm.pdf
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/9%20Regler%20for%20brainstorm.pdf
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Byg en prototype

Grupperne skal lave et storyboard eller rollespil over deres idé. De skal visualisere, 
hvordan deres idé skal realiseres. Alt efter hvad deres idé er, kan de f.eks. vise, 
hvordan de vil lave:

• En flashmob 
• En demonstration eller sit-in
• En happening
• Et læserbrev
• Et debatarrangement

Det kan også være, klassen vælger at gå med en samlet idé. F.eks.: Vi arran-
gerer en lokal demonstration, et debatarrangement for skolens elever eller en 
happening til en fællessamling på skolen.  

Grupperne har 5 minutter til at fremlægge deres realisering af idéen for resten 
af klassen. 

Efter fremlæggelsen giver klassen feedback på:
• Hvem vil have gavn af løsningen?
• Hvad opnår man med ideen?
• Hvordan er denne idé bedre end de andre ideer?
• Kan den gøres endnu bedre?

I klassen i grupper
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Projektplan

I grupperne udformes en projektplan. 

Gruppen skriver alt det ned, der skal gøres for, at projektet kan udføres:
• Undersøg …
• Lav …
• Hent …
• Kontakt …
• Skriv til …
• Udregn ...

Det er vigtigt, at læreren gennemgår listen af ”jobs”, der skal skrives ind i pro-
jektplanen. Eleverne skal have hjælp til at tænke projektet igennem.

Når alt er skrevet ned, fordeles opgaverne i projektplanen. Gruppen skal fordele 
alle opgaver.

I klassen i grupper Kopiark fra ”Innovative elever”: Projektplan  
www.akademisk.dk/sites/default/files/15%20
Projektplan.pdf

Afleveringen af projektet

Alt efter hvad eleverne har valgt at lave, kan det afleveres på forskellige måder. 

Hvis det er en happening, så husk at dokumentere arrangementet.

Det kan være i form af en lokal happening, demon-
stration, et indlæg i den lokale avis etc.

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/15%20Projektplan.pdf
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/15%20Projektplan.pdf
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Eleverne evaluerer individuelt, hvad de har lært af forløbet ved hjælp af 
3-2-1-skemaet. De skal reflektere både over den faglige viden og selve proces-
sen. 

Lad eleverne bruge ca. 20 minutter på at udfylde skemaet. Der kan samles op på 
skemaet ved at samtale: 

• Om det 2+2
• Hele klassen 
• Lærer/elevsamtale

Skemaet kan sættes ind i elevernes portfolio og bruges f.eks. til skole/hjem-
samtale.

I klassen Kopiark fra ”Innovative elever”: 3-2-1 skema  
www.akademisk.dk/sites/default/files/16%20321%20
%20skema.pdf

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/16%20321%20%20skema.pdf
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/16%20321%20%20skema.pdf


MIN VIDEN – VORES VIDEN 
BESKRIVELSE
Eleverne skal finde den viden frem, de selv har, og dele den med 
gruppen til en fælles vidensbank. De skal aktivere og kortlægge 
deres forforståelse og den viden, der er i klassen om verdensmå-
lene, demokrati, aktivisme og ytringsfrihed. Hvad er verdensmå-
lene, og hvad skal de bruges til? Hvad er demokrati? Hvordan kan 
man få indflydelse? Etc. 

PRODUKT
Plancher eller væg med gule sedler.

MATERIALER
Post-it-noter
Plancher

ARBEJDSGANG
1. Hæng den overordnede problemstilling op, så alle kan se 

den. F.eks: Hvad ved vi om verdensmålene og demokrati? 
2. Alle brainstormer individuelt på post-it-noter over, hvad de 

hver især ved om emnet. En oplysning per note.
3. I gruppen skiftes eleverne til at læse en oplysning op ad 

gangen. I gruppen diskuteres, om man er enig, om man kan 
udbygge eller er kritisk over for oplysningen. 

4. Alle noter, man kan blive enige om, sættes på en planche. 
Når alle noter er læst op, sorteres de noter, man er enige 
om, under kategorier, som gruppen vælger. De skriver over-
skrifter til noterne. 

5. Plancherne hænges op på klassens fælles Vidensvæg (se 
bilag 2).

 

BILAG 1



VIDENSVÆG 
BESKRIVELSE
For at skabe struktur og overblik over den viden, eleverne ind-
samler i forløbet, laves en fælles vidensvæg i klassen. Her hæn-
ges al den viden op, som klassen indsamler.

PRODUKT
En væg fyldt med klassens fælles viden.

MATERIALER
En tom væg. Elevernes viden i form af fotos, billeder, tegnin-
ger, tekst, tabeller, grafer, mindmaps, QR-koder til videoklip eller 
hjemmesider.

ARBEJDSGANG
1. Find en tom væg i klassen. Det skal være et sted, hvor ma-

terialerne kan hænge gennem hele forløbet. 
2. Eleverne hænger løbende den indsamlede viden op på 

væggen.
3. Saml op på den nye viden og henvis til ”gammel” viden un-

dervejs i forløbet. Det kan f.eks. være en god idé at begynde 
og runde dagen af med at ”løbe over” vidensvæggen.

4. Husk også at henvise grupperne til at bruge væggen løben-
de. Hvis en gruppe er gået i stå, kan den med fordel få nye 
idéer og inspiration ved vidensvæggen.

 

BILAG 2



POWER OF TEN
BESKRIVELSE
For at hjælpe eleverne til at forstå udfordringen (hvordan de kan 
være med til at påvirke andre), sættes den ind i en ny og stør-
re ramme: Hvad nu hvis problemstillingen blev ganget med ti 
– og alle folk i hele Danmark forlangte, at politikerne skulle løse 
klimaproblematikkerne? Hvad nu hvis alle børn i hele Danmark 
strejkede? Etc.

PRODUKT
Noter til vidensvæggen

MATERIALER
Papir og blyant

ARBEJDSGANG
1. Inddel klassen i grupper af 3 eller lad dem arbejde 2+2.
2. Hver gruppe får et A3-papir, som de skriver på fælles.
3. Lad eleverne svare på lærerens spørgsmål:

a. Hvad nu hvis der var en Greta Thunberg i alle lande i 
verden?

b. Hvad nu hvis alle skolebørn nægtede at gå i skole, før 
politikerne gør noget?

c. Hvad nu hvis alle mennesker sorterede deres skrald på 
gaden?

d. Hvad nu hvis alle smed deres skrald på gaden?
e. Hvad nu hvis man forbød biler i byerne i en dag?
f. Hvad nu, hvis …

4. Efter hvert spørgsmål tales der kort om, hvad de forskellige 
grupper har svaret.

5. Hæng svarene op på vidensvæggen.
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BRAINSTORM
BESKRIVELSE
Eleverne skal få så mange idéer som overhovedet muligt. Alle 
idéer er gode i første omgang – jo vildere, jo bedre.

PRODUKT
En stor samling af post-it-noter med en idé på hver note.

MATERIALER
Regler for brainstorm (gennemgås inden og hænges op på 
vidensvæggen). Se kopiark fra “Innovative elever”: Regler for 
brainstorm her: www.akademisk.dk/sites/default/files/9%20
Regler%20for%20brainstorm.pdf
Post-it-noter
Skriveredskaber
A3-papir

ARBEJDSGANG
1. Fælles brainstorm omkring et stykke A3-papir. Eleverne er i 

grupper af 4-5 personer. Hver gruppe har et A3-papir, hvor 
arbejdsspørgsmålet er skrevet i midten. Eleverne brainstor-
mer samtidig over arbejdsspørgsmålet - de må gerne læse 
hinandens idéer og lade sig inspirere. Alle skriver deres 
idéer ned.

2. Efter 7 minutter stoppes der, og de enkelte elever i gruppen 
læser deres idéer højt for gruppen, her må der godt udvikles 
på andres idéer. Alle i gruppen skal læse deres idéer højt for 
gruppen. Herefter hænges gruppens A3-papir op i klassen.

3. Nu laves der en ”stjælerunde”, hvor man lader sig inspire-
re af de andre gruppers idéer. Alle grupper tager en runde 
ved de andres A3-papir. Grupperne har 2 min. ved hver af 
de andres idéer, derefter rykker grupperne videre til næste 
papir. Når man er tilbage ved sit eget papir, har grupperne 
3 min. til at komme med nye eller udbygge de idéer, de har 
på papiret.
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2x2 - SORTERING
BESKRIVELSE
Eleverne skal sortere mellem de mange idéer og finde frem til 15 
idéer, de vil arbejde videre med. 

PRODUKT
Post-it-noter organiseres og prioriteres i en matrix.

MATERIALER
Planche med en matrix 
Post-it-noter

ARBEJDSGANG
1. Der vælges 2 x 2 centrale kategorier i forhold til sortering 

af idéerne, og de sættes op i matrixen. Det kan f.eks. være: 
• Nemt/svært at gennemføre
• Til gavn for mange/få
• Innovativt/traditionelt
• Dyrt/billigt
• Sjovt/kedeligt

2. Hver gruppe har deres matrix og hænger den op
3. Gruppen placerer alle de gule sedler i hver af de fire felter. 

Efter kortlægningen af idéerne i matrixen vælger hver elev i 
gruppen sit hjertebarn ved at tegne et hjerte på den pågæl-
dende gule post-it. Denne idé placeres på en ny tom plakat, 
og eleven skriver: Denne idé er fantastisk, fordi …

4. Gruppemedlemmerne går nu rundt med uret til de andres 
favoritidéer og skriver videre med: Ja, jeg synes også, den 
er fantastisk fordi … Og: man kunne også forestille sig, at …
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VALG
BESKRIVELSE
Gruppen vælger den idé, de vil arbejde videre med og gå i gang 
med at realisere.  

PRODUKT
En idé eller evt. en kombination af flere idéer, der er blevet til en 
enkelt.

MATERIALER
Tusser (alle i gruppen får samme farve tus), klistermærker (i 
samme farve til de enkelte grupper)

ARBEJDSGANG
1. Hver elev i gruppen har 3 point (klistermærker eller med 

tusser), som fordeles mellem idéerne. 
2. Eleverne sætter deres 3 point på de/den idéer, de bedst 

kan lide. Det kan være ved at sætte et klistermærke på eller 
en prik på den post-it med idéen, de bedst kan lide. Man kan 
stemme på 3 forskellige idéer eller vælge at sætte alle sine 
point på samme idé.

3. Den idé, som gruppen har givet flest point, er den, som 
gruppen skal arbejde videre med. 

4. De idéer, der ikke bliver valgt, sættes i en idébank. De kan 
måske supplere den valgte idé senere.
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WWW.FFE-YE.DK
find mange flere undervisningsmaterialer på

orcapress.ffe-ye.dk

god fornøjelse


