Energi/teknologi forløb 0-2 kl.
Eleverne skal gøres nysgerrige på, hvordan man laver opfindelser og
skaber nye teknologier:






Tegn en bil! - Tegn et sejl!
Kan du tegne en bil med et sejl?
Hvad bruges sejl til?
Hvad bruges biler til?
Kan en bil køre på vind? - Hvad køre en bil på?

Forslag til forløb:
Snak med eleverne om en bil.
Hvad kan den, hvordan gør den det, hvad skal den have, for at kunne gøre det osv.
lad eleverne tegne en bil, måske de skal have hjælp.
Tag en snak med eleverne om hvad er et sejl. Hvor bruger man et sejl, hvad bruger
man det til osv.
Prøv så at få eleverne til at tegne en bil med et sejl, hvordan skal sådan en ting se
ud, hvad sker der, når vinden rammer sejlet osv.
Se evt. film om sejlskibe.
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Eleverne skal opleve, at oplevelser går forud for opdagelser/opfindelser:





Hvem eller hvad bruger vind/kører på vind?
Hvad gør vinden?
Kan man lave vind selv? Hvordan?
Kan I lave noget der bevæger sig i vinden?

Forslag til forløb:
Se det forrige forløb.
Få eleverne til at lave vind, måle vind med forskellige ting.
Få eleverne til at lave en vindmølle af papir.
Se evt. følgende links:
https://www.youtube.com/watch?v=Bwv3WVarfC4
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/vindm%C3%B8lle-af-papir
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/m%C3%A5l-vind
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Energi/teknologi forløb 3-4 kl.
Eleverne skal undersøge og opleve, hvordan ting og processer kan
forbedres:





Kan en bil køre på vind?
Kan du bygge en bil der kører på vind?
Kan vindens energi få en bil til at køre på andre måder?
Hvordan kan vindens energi få bilen til at køre på en anden måde?

Forslag til forløb:
Eleverne skal bygge en bil der kan køre på vind (find inspiration på nettet).
Byg evt. en vindmølle der kan trække en elmotor.
Der er lagt op til, at tage en snak om direkte brug af vinden og indirekte brug af
vinden.
Kan energi lagres, og på hvilken måde osv. Fokus skal være på elevernes kreativitet
og gode ideer.
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Eleverne skal undersøge, hvordan vinden dannes, og hvordan
bevægelse og energi hænger sammen:





Hvordan kan man selv lave vind?
Kan I bygge en vindmaskine?
Kan du lave vind ved hjælp af bevægelse?
Hvordan opstår vinden?

Forslag til forløb:
Omdrejningspunktet for forløbet, er klodens vejrsystem.
Eleverne ser film og animationer, som illustrerer klodens dannelse af vejret.
Eleverne kan også arbejde med vejrudsigten i diverse medier.
Se evt. følgende link:
http://fremtidensenergi.dk/180-2/
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Energi/teknologi forløb 5-6 kl.
Eleverne skal undersøge energikilders forekomst i naturen og deres CO2bidrag:





Hvilke naturlige energikilder kender i til?
Hvad er CO2?
Hvad er fotosyntese og respiration?
Hvilke energikilder er med CO2 til at bidrage til?

Forslag til forløb:
Eleverne kan f.eks. arbejde med energikilderne olie, kul og gas, og sammenligne
dem med energikilderne vind, sol, jord, træ og vand.
Dette arbejde følges evt. op med et forløb omkring fotosyntese og planternes
livscyklus.
Fokus skal være planternes naturlige binding af CO2fra atmosfæren og den lagring
som er dannet over millioner af år.
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Eleverne skal undersøge, hvad drivhuseffekten er for en størrelse, og
hvordan den kan kontrolleres:
 Hvad er drivhuseffekt?
 Hvad skal vi gøre, for at mindske CO2 -udledning i atmosfæren?
 Hvad vil bæredygtig energiforbrug være i praksis?
Forslag til forløb:
I forlængelse af det forrige forløb, kan eleverne lave forskellige drivhusforsøg med
f.eks. en beholder, skål, flamingokasse el.lign. plastikfolie, en varmekilde som en
arkitektlampe og termometre.
Forsøget kan tilføres CO2 fra en blanding af eddike og bagepulver, som ledes over i
beholderen.
Efterfølgende tages der en snak om afbrænding af kulstof. Det kan give god mening,
hvis eleverne evt. filmer deres forsøg.
Se evt. følgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=RSVPFaJSlEA
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Eleverne skal undersøge og overveje, hvilke potentialer fremtiden byder
for nye teknologier:





Hvad er årsagen til den høje CO2 i atmosfæren?
Hvilke teknologier skal vi i fremtiden bruge, for at mindske CO2 i atmosfæren?
Findes der naturlige måder, at få CO2 ud af atmosfæren?
Kan teknologien hjælpe os med f.eks., at trække CO2 ud af atmosfæren?

Forslag til forløb:
Fokus skal være det høje indhold af CO2 i atmosfæren, og hvorfor vi har det.
Dette kan så bruges som afsæt, til projekt- eller temaarbejde, hvor eleverne kan
arbejde med problemløsning omkring klodens CO2 problemer.
Der kan arbejdes tværfagligt med HDS, N/T og billedkunst, hvor eleverne fremstiller
deres konkrete bud på løsninger til efterfølgende udstilling.
Se evt. følgende links:
http://fremtidensenergi.dk/180-2/
https://www.experimentarium.dk/klima/byg-din-egen-vindmoelle/
http://alphafilm.dk/produktion/de-4-elementer/
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Energi/teknologi forløb 7-9 kl.
Eleverne skal undersøge fremtidsperspektivet for fremtidig energi, og
evt. konsekvenser heraf:
 Hvilke energikilder skal vi satse på i fremtiden?
 Hvilke energikilder kan vi lagre?
 Er der muligheder for, at lagre energi på andre måder i fremtiden?

Eleverne skal undersøge, hvilke samfundsopgaver der i fremtiden kan
løses med teknologi:
 Findes der teknologier i dag, der kan udvikle sig til velfærdsteknologier i
fremtiden?
 Hvad er en intelligent teknologi?
 Hvilke samfundsopgaver kan f.eks. løses af intelligente teknologier?
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Eleverne skal undersøge fremtidens energiforsyning og bæredygtighed
set i et globalt perspektiv:
 Kan der, globalt set, skabes en balance i mellem den energi vi som mennesker
forbruger, og den der produceres?

Eleverne skal undersøge, hvad der kræves af det enkelte menneske, for
at vi kan opnå et CO2 -neutralt og bæredygtigt aftryk:
 Hvad kræves der af den enkelte forbruger, at blive omstillet til et neutralt og
bæredygtigt CO2-aftryk.
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Forslag til forløb:
Eleverne kan tage de forskellige problematikker og bruge dem i et projektforløb med
afsluttende fremlæggelse.
Se evt. følgende links:
http://fremtidensenergi.dk/laerevejledning/
https://www.groen.kk.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/
Files/Miljoeteamet/Links%20til%20undervisning%20om%20bioaffald.ashx
http://www.energi.case.dtu.dk/english/film
http://alphafilm.dk/produktion/de-4-elementer/
https://www.trae.dk/artikel/video-en-bekvem-sandhed/
https://global-klima.org/onewebmedia/ccs_prn.pdf
http://www.jensenogjensen.dk/film/112
https://mediehuset-kbh.dk/groen-omstilling-hvor-svaert-kan-det-vaere/
http://www.feedingtheworld.dk/kampen-om-jorden/
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