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KLASSETRIN
8. klasse (kan bruges i hele udskolingen)

FAG
Engelsk, geografi, samfundsfag

VERDENSMÅL
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

OVERORDNEDE FAGMÅL
Undervisningen lægger vægt på, at eleverne arbejder med at 
søge og bearbejde information samt handle aktivt. Der er fokus 
på både analoge og digitale tekster og medier. 

OVERORDNEDE KOMPETENCEOMRÅDER
Faglig læsning, undersøgelse, perspektivering, mundtlig og skrift-
lig kommunikation og refleksion. 

TVÆRGÅENDE EMNER
• Innovation & entreprenørskab
• Verdensmål nr. 11 
• Globalt medborgerskab

KORT SKITSERING AF INDHOLDET I FORLØBET
Gennem forløbet får eleverne viden om verdensmål 11 og om, hvad der 
står i delmålene, og de arbejder med idégenerering og kommer med in-
novative løsninger på trafikale problemstillinger.
Eleverne skal:

• Undersøge trafikmønstre og sikkerhed i lokalområdet
• Via faglitterære tekster og dokumentarfilm opnå viden om cykelkul-

tur, partikelforurening, støjgener, sikre skoleveje og statistik
• Indhente viden om emnet via oplæg fra Cyklistforbundet, Cycling 

Without Age, Rådet for Sikker Trafik, Miljø- og Trafikforvaltningen 
eller lignende

• Selv undersøge trafikforhold i lokalområdet, læse og søge informa-
tioner samt se på statistik.

Projektet kan bruges i forbindelse med en uges projektopgave. De 2 
første faser (forståelsesfasen og idégenereringsfasen) kan med fordel 
lægges i en periode på 3-4 uger før projektugen og spredes ud over de 
forskellige fag, der er involveret i projektet.

Projektet kan skaleres op og ned i lektioner og fag. Der kan fokuseres 
mere eller mindre på de forskellige faser f.eks. på idégenerering- og reali-
seringsfasen. Det er dog vigtigt at huske, at jo mere viden og forforståelse 
for problemstillingen eleverne har, desto lettere er det for dem at få idéer.



OVERSIGT OVER KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL

FAG/EMNE KOMPETENCEOMRÅDER/MÅL LÆRINGSMÅL

Verdensmålene Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Delmål 11.2: Adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige trans-
portsystemer.
Delmål 11.6: Reduktion af den negative miljøbelastning per indbygger.
Delmål 11.7: Adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og of-
fentlige rum, især for kvinder, børn, ældre og personer med handicap.

Eleverne skal kende verdensmål 11 og delmål 11.2, 11.6 og 11.7.
De skal aktivt arbejde med, hvordan de kan være med til at tage ansvar for bæredygtige byer og lokalsamfund.

Innovation og
entreprenørskab

Handlingskompetence

Kreativitetskompetence

Omverdenskompetence

Eleverne skal kunne præsentere resultater og løsningsforslag for f.eks. Miljø- og Teknikforvaltningen. De skal derfor have viden om 
kommunikation, præsentationsformer og virkemidler.
Eleverne skal opstille drømme og visioner for den fremtidige trafik i lokalområdet. De skal derfor have viden om, hvordan de anven-
der kreativitet i forhold til faglighed.
Eleverne skal udfordre eksisterende forståelser af de lokale trafikale og miljømæssige udfordringer. De skal derfor have viden om 
lokalområdets opbygning, indretning, problemstillinger og muligheder.

Globalt Medborgerskab Handlinger, som kan foretages individuelt eller kollektivt
Udvikle færdigheder for aktivt engagement og handle for at fremme det 
fælles bedste.

Eleverne skal: 
• Undersøge, hvordan enkeltpersoner og grupper har sat ind overfor spørgsmål af lokal, nation og global betydning
• Engagere sig i løsninger på lokale, nationale og globale problemstillinger 
• Eleverne skal gå proaktivt ind i lokale, nationale og globale initiativer.

Naturfag Undersøgelse
Eleverne skal kunne designe og gennemføre undersøgelser på baggrund af 
spørgsmål, forventninger og hypoteser.

Eleverne skal: 
• Måle trafikforholdene i lokalområdet med fokus på støj, forurening og sikkerhed
• Lave trafiktælling i lokalområdet

Samfundsfag Samfundsfaglige metoder
Eleverne skal undersøge, formidle, søge information, læse, skrive og se 
statistik.

Eleverne skal:
• Søge information om - og undersøge - de trafikale forhold i lokalområdet
• De skal se på og selv producere statistik om lokaltrafikken
• De skal læse om - og undersøge - nationale og globale løsninger på trafikale udfordringer.

Engelsk Skriftlig kommunikation
Eleverne skal læse og arbejde med både analoge og digitale tekster og 
medier.

Eleverne skal: 
• Læse artikler og se dokumentarer bl.a. om begrebet ’Copenhagenization’ og cykelkultur
• Eleverne skal finde relevant viden på engelsk om globale løsninger på trafikale udfordringer.



INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Eleverne skal på baggrund af undersøgelser, indhentning af viden 
og inspiration fra eksterne oplægsholdere komme med løsninger 
på de trafikale udfordringer, der er i lokalmiljøet. Løsningerne kan 
præsenteres for lokalpolitikerne.

• Eleverne introduceres til Verdensmål 11 og delmål 11.2, 
11.6 og 11.7, som danner baggrunden for projektet og un-
dervisningen.

• For at eleverne kan videreformidle løsninger for politikerne, 
skal eleverne have viden om trafikmønstre, sikkerhed, cy-
kelkultur, partikelforurening, støjgener og statistik.

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 kombinerer deres nyerhverve-
de viden med deres idéer og skaber et produkt, som præ-
senteres for politikere eller en ekstern opgavestiller)

4. Evalueringsfasen (eleverne reflekterer over deres projekt og 
arbejdsindsats. De udveksler også deres erfaringer med en 
evt. ekstern opgavestiller)

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

KLASSENS OPGAVE
Hvordan får vi flere mennesker – unge såvel 
som ældre - til at cykle, og hvordan gør vi usikre 
skoleveje mere sikre?



UDFOLDET LEKTIONSPLAN 

AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Opgaven til klassen

I lokalområdet har der gennem en årrække været identificeret trafikale udfor-
dringer. Hvordan løser vi de lokale trafikale problemstillinger?

Klassens lærer eller evt. en ekstern opgavestiller 
med interesse i trafiksikkerhed og bæredygtig trans-
port (f.eks. lokaludvalget, kommunalbestyrelsen, loka-
le politikere)

Hvor: Det kan foregå på skolen eller hos den ekster-
ne opgavestiller. Man kan evt. gå en tur i lokalområ-
det og få indtryk af, hvilke problematikker der er.
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Verdensmål 11 samt delmålene 11.2, 11.6 og 11.7. Klassens lærer Information om målene: www.verdensmaal.org/

Hvis klassen allerede kender verdensmålene, kan denne 
del springes over.

https://www.verdensmaal.org/


AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Klassen kortlægger den viden, de i forvejen har om lokalområdet, trafik, cykel-
kultur, forurening, (støj/partikler) etc. 

Min viden – Vores viden

Eleverne skal indsamle al den viden, de har i gruppen om trafikken i lokalområdet 
(se bilag 1):

• Har vi steder med speciel tung trafik?
• Med meget støj?
• Hvor biler kører stærkt?
• Hvor cyklister/fodgængere er specielt udsatte?

Vidensvæg

Der etableres en ”vidensvæg” i klassen med den viden, grupperne indsamler 
(bilag 2).

I klassen i grupper af 4. 

Klassens lærere sætter aktiviteten i gang.

”Min Viden – Vores viden” (bilag 1)

Vidensvæg (bilag 2)
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Klassen får viden gennem eksperter, fag, egen research på nettet, gennem ob-
servationer, interviews etc.

Antallet af lektioner kan skaleres op/ned - det må vurde-
res undervejs. 

Det er dog vigtigt, at grupperne har deadlines, og der 
samles op til vidensvæggen undervejs.

Oplæg fra ekspert Oplæg i klassen fra en ekspert eller klassen på be-
søg hos ekspert.

Det kan være en repræsentant fra lokaludvalget, den 
lokale avis, en ansat i Miljø- og Teknikforvaltningen, 
en person der har været aktiv ifm. de trafikale pro-
blemer i området. Det kan også være en person fra 
Rådet for Sikker Trafik, der fortæller generelt om pro-
blematikker ift. trafik.



AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Research

Eleverne indsamler viden til ”vidensvæggen”. 

Del evt. vidensområder ud til grupperne: støj, feltnoter, interviews, trafiktælling, 
foto/video- dokumentation. Grupperne poster på vidensvæg og fremlægger for 
hinanden. Grupperne kan også alle arbejde med de forskellige metoder.

Lad alle grupper se fotos og videoer: Vis f.eks. fotos fra Superkilen i København 
og vis videoen ”Are Cities for People or Cars?”

Efter videoen googler eleverne filmtitlen og læser artikler. Grupperne indsamler 
viden om emnet, som hænges på vidensvæggen. Det kan være i form af fakta, 
grafer, fotos, tekst etc. 

Opsamling på viden

Jævnlig opdatering af vidensvæggen. Det kan f.eks. være ved dagens/lektio-
nens start og slut.

Grupperne deler den viden, de har fundet med hele klassen f.eks. ved en fælles 
opsamling.

Hvor: I klassen og på gaden.

De enkelte faglærere bruges som videnspersoner 
til f.eks. udformning af budget, måling af støj og for-
urening, trafiktælling, hjælp til artikler og videoer på 
engelsk.

Viden om støj: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-
borgere-om-stoej/
App til måling af støj: Buller https://laererbloggen.dk/
apps-naturfag/
Publikation fra Københavns Kommune om, hvordan 
man kan lave ændringer på gadeplan: ”10 trin til nyt i 
gaden”: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.
asp?mode=detalje&id=1832
Om cykelvenlige byer: Making Space for Bikes
www.makingspaceforcycling.org
Inspiration fra danske byer
Fotos fra Superkilen i København (designet af Superflex i 
samarbejde med Bjarke Ingels Group): https://superflex.
net/tools/superkilen/detail/1#g
Odense: Cyklisternes by www.cyklisternesby.dk
Aarhus: På cykel i Aarhus www.aarhus.dk/borger/trafik-
og-parkering/trafik/paa-cykel-i-aarhus/
Aalborg: Aalborg som cykelby
www.aalborgcykelby.dk/service-for-cyklister
Randers: Randers cykelby
https://cykelby.randers.dk/randers-cykelby/
Videoer (engelsk):
Inspiration fra Amsterdam: Are Cities for People or Cars? 
https://youtu.be/PEPnZ952NFI
CNN-video om København: Copenhagenization https://
youtu.be/jlgNfCZE6OM

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/
https://laererbloggen.dk/apps-naturfag/
https://laererbloggen.dk/apps-naturfag/
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1832
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1832
http://www.makingspaceforcycling.org
https://superflex.net/tools/superkilen/detail/1#g
https://superflex.net/tools/superkilen/detail/1#g
https://www.cyklisternesby.dk
https://www.aarhus.dk/borger/trafik-og-parkering/trafik/paa-cykel-i-aarhus/
https://www.aarhus.dk/borger/trafik-og-parkering/trafik/paa-cykel-i-aarhus/
http://www.aalborgcykelby.dk/service-for-cyklister
https://cykelby.randers.dk/randers-cykelby/
https://youtu.be/PEPnZ952NFI
http://youtu.be/jlgNfCZE6OM


AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
Ind

sa
m

lin
g 

af 
ny

 vi
de

n
8 

– 
10

 le
kt

ion
er

Observationer og interviews

Eleverne interviewer trafikanter for at få viden om området og om, hvor bruger-
ne ser, der er udfordringer, viden om evt. gode løsninger m.m.

Eleverne er også ude at se på grønne løsninger i lokalområdet eller i nærområ-
det (se bilag 3).

På feltarbejde i lokalområdet. Forberedelse og gennemførsel af interview
Kopiark fra ”Innovative elever”: Interview en bruger:
www.akademisk.dk/sites/default/files/6%20
Interview%20en%20bruger.pdf
Kopiark fra ”Innovative elever”: Interview en fagperson: 
www.akademisk.dk/sites/default/files/3%20
Interview%20en%20fagperson.pdf
Feltnoter til trafikobservation (bilag 3).

Mindmap

Grupperne samler op på den viden, de har fået gennem forståelsesfasen ved at 
lave et mindmap.

I grupper i klassen.

Udformning af arbejdsspørgsmål

Når alle er blevet klogere på de problemstillinger, der er i området, og har fået 
inspiration til løsninger, udformer klassen det endelige og helt præcise arbejds-
spørgsmål.  

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

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

Eksempler på arbejdsspørgsmål: 

• Hvordan kan vi gøre byen/gaden/området mere trafiksikker for cyklister, 
børn og ældre?

• Hvordan kan vi sørge for, at bilister nedsætter farten igennem byen/gaden/
området?

• Hvordan kan vi gøre det mere attraktivt for alle at cykle i området/gaden/
byen?

I klassen.

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/6%20Interview%20en%20bruger.pdf
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/6%20Interview%20en%20bruger.pdf
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/3%20Interview%20en%20fagperson.pdf
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/3%20Interview%20en%20fagperson.pdf


AKTIVITET ANSVAR/LOKATION MATERIALER
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Introduktion til idégenerering

Eleverne introduceres for regler for brainstorm, inden idéfasen går i gang. 

Vis som inspiration videoen med Bjarke Ingels, hvor han tegner og fortæller om 
at give form til vores fremtid. 

Brainstorm

Der arbejdes med generering af idéer til det arbejdsspørgsmål, der er skrevet 
op (se bilag 4). Det er meningen, at eleverne får så mange idéer som overhove-
det muligt – jo vildere, jo bedre!

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

Video med Bjarke Ingels: Formgivning 
https://vimeo.com/267490217

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). 

Tænkehatte

Grupperne undersøger deres valgte idé kritisk og diskuterer den fra forskellige 
perspektiver (se bilag 7).

Vælg om grupperne skal fokusere på en bestemt del af gaden/ vejen/ lokalom-
rådet, eller om de skal tage sig af et underemne f.eks. bedre forhold for cykli-
ster, for børn, for ældre, handicappede etc.

I grupper i klassen. 2 x 2 sortering (bilag 5)

Valg (bilag 6)

Tænkehatte (bilag 7)

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/9%20Regler%20for%20brainstorm.pdf
https://www.akademisk.dk/sites/default/files/9%20Regler%20for%20brainstorm.pdf
https://vimeo.com/267490217
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Byg prototype/model

Grupperne bygger prototyper af de løsninger, de arbejder med. En 3D-model af 
billige materialer: pap, papir, æggebakker, sugerør, plastik eller andet emballage.

Tjek med vidensvæggen

Lærerne opstiller 6 tjekspørgsmål på baggrund af materialet på vidensvæggen. 
Der stilles spørgsmål i 3 kategorier: Fakta / Begreber / Principper. Det kan 
f.eks. være: 

• Ift. de farlige situationer vi har observeret i området, nedsætter jeres løsning 
risikoen for …?

• Er I blevet inspireret af  Copenhagnization begrebet?
• Hvilke bæredygtige løsninger indgår i jeres idé?
• Hvordan forventer I, at trafikmønsteret i området bliver ændret?

Grupperne svarer på spørgsmålene og sammenholder med deres prototype. 
Opfylder den de faglige krav? Er det en god faglig løsning ift. problemstillingen?

21-punkts-listen

Grupperne brainstormer over hele projektets udførelse: Hvad skal gøres, hvis 
det skal realiseres? Alt skal skrives ned. Brug handlingsord: Ring til, køb, under-
søg, hent, find, kontakt, indsaml, organiser, skriv til, udregn etc. (se bilag 8)

Eleverne skal have viden om:

• Udarbejdelse af budget
• Hvordan man laver en god præsentation (målgruppe, virkemidler, layout …)

21-punkts-listen (bilag 8)
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Aflevering

Klassen eller grupperne afleverer til (eller fremlægger for) opgavestiller, Trafik- 
og miljøudvalget, lokaludvalget eller lign. Præsentationerne understøttes af den 
indsamlede viden og budgetter ift. endelig realisering af projektet.

Feedback

Det er vigtigt, at eleverne får feedback på projektet. Det er en stor del af lære-
processen og skal indgå i evalueringen af elevernes læring.

Aflevering kan være på skolen, hvor modtager kom-
mer på besøg, ellers tager eleverne på besøg og afle-
verer projektet. 

Projektet kan også sendes til modtager, og eleverne 
kan få feedback på f.eks. Skype.
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Individuel refleksion

Eleverne udfylder skemaet ”3-2-1” og reflekterer individuelt over egen læring i 
forløbet, både faglig viden og selve processen. Eleverne kan efterfølgende tale 
sammen om skemaet to og to. 

Refleksionscirkel

Klassen sidder i en cirkel og har mulighed for fælles refleksion over forløbet, 
både i forhold til det faglige og processen. De vil kunne høre kammeraternes 
refleksioner og få mulighed for større forståelse af egen refleksioner.

Læreren stiller spørgsmål ift. vidensvæggen, arbejdsspørgsmålet og problem-
stillingen. For eksempel: 

• Hvor kloge er vi blevet på de trafikale problemer i vores område/gade/vej?
• Hvordan gik det med at samarbejde om at få nye idéer?
• Hvordan gik det med at bygge prototyper?
• Hvordan gik det med at aflevere den endelige løsning?
• Hvad tror I en fremmed vil sige, at I er blevet bedre til i dette forløb?
• Har vi opfyldt de mål, vi har stillet op for forløbet?

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

Hver elev udfylder skemaet. 

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 trafikken i 
lokalområdet. Er der særlige problematikker, steder der er særlig 
opmærksomhed på, er der speciel tung trafik, køres der med høj 
hastighed, er der udsatte trafikanter etc. 

PRODUKT
Plancher eller væg med gule sedler.

MATERIALER
Post-it-notes
Plancher

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

den. F.eks: Hvad ved vi om trafikken på (vej/gade/område)? 
Er der noget at være særligt opmærksom på?

2. Alle brainstormer individuelt på post-it-notes, 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



FELTNOTER
BESKRIVELSE
Øvelsen hjælper eleverne med at indfange deres oplevelser med 
trafikken i området og på gaden/vejen.

PRODUKT
Feltnoter til vidensvæggen.

MATERIALER
Kamera, papir og blyant

ARBEJDSGANG
1. Eleverne skal ud i området og observere trafikken fra for-

skellige vinkler og steder i ca. 20 minutter.
2. Del eleverne op i 5-6 grupper (alt efter hvor mange elever 

der er i klassen) og giv de forskellige grupper et medie, de 
skal indfange deres informationer med (foto, video, notater, 
citater fra trafikanter, tegninger eller lign.)

3. Grupperne placeres forskellige steder i det pågældende om- 
råde med besked om at observere de situationer, der op-
står i mindst 20 min.

4. Grupperne bringer deres observationer tilbage til klassen 
og deler deres viden med resten af grupperne og på videns- 
væggen.

5. Husk eleverne på, at de skal bruge de forskellige informati-
oner, når de skal arbejde i idé- og realiseringsfasen. 

BILAG 3



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-notes 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-notes
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.

BILAG 4

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

BILAG 5



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 (klistremærker 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.

BILAG 6



TÆNKEHATTE
PRODUKT
En idé, evt. en kombination af flere idéer.

MATERIALER
Planche opdelt i seks felter med forskellige farver. Se beskrivelse 
af farverne i kopiarket fra ”Innovative elever”: Tænkehatte: 
www.akademisk.dk/sites/default/files/12%20Tnkehatte.pdf

ARBEJDSGANG
1. Læg et stort A2-papir midt på bordet. Gruppen tegner en 

cirkel på midten af papiret og skriver deres valgte idé i cirk-
len. Del resten af arket ind i syv lige store felter med linjer, 
der går som solstråler fra cirklen. Hvert felt skal have en 
farve: Gul, sort, hvid, rød lilla, grøn, blå (skriv farven i feltet)

2. Idéen skal nu diskuteres. En i gruppen skal styre processen 
som hr. eller fru Blå og sørge for at holde tiden. Gruppen 
har 3 minutter til at diskutere idéen i hver farve. Diskuter i 
den nævnte farverækkefølge. Skriv stikord ned i hvert felt. 

3. Efter gruppen har været alle felter igennem, taler gruppen 
om, hvilke elementer af idéen der stadig er brugbare, og 
hvordan de kommer videre herfra.

BILAG 7

https://www.akademisk.dk/sites/default/files/12%20Tnkehatte.pdf


21-PUNKTS-LISTEN
BESKRIVELSE
Eleverne brainstormer over hele projektet: Hvad skal gøres? Alt 
skrives ned også små detaljer, så projektet kan realiseres. Start 
hvert punkt med handlingsord som f.eks: Køb, ring, undersøg, 
hent, find, kontakt, indsaml, organiser, skriv til, udregn.

PRODUKT
Plan med mindst 21 punkter.

MATERIALER
Post-it-noter, skriveredskaber, plancher. 
En 21-punkts-liste – brug evt. kopiark fra “Innovative elever”: 
21-punkts-liste: www.akademisk.dk/sites/default/files/14%20
21punktsliste.pdf
En projektplan – brug evt. kopiark fra ”Innovative elever”: 
Projektplan:
www.akademisk.dk/sites/default/files/15%20Projektplan.pdf

ARBEJDSGANG
1. Find problemstillingen frem (arbejdsspørgsmålet)
2. Alle brainstormer individuelt på post-it-noter på, hvad skal 

gøres. En handling per note. Start med handlingsord. Ud-
regn …, find …, kontakt …, undersøg …

3. I gruppen eller i hele klassen læses en oplysning op ad gan-
gen. Andre inviteres til at være enige, udbygge eller være 
kritiske og udfordre handlingen. Alle gengangere fjernes.

4. Opgaverne fordeles blandt eleverne enten i klassen. Brug 
projektplanen.

BILAG 8
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