
NF-dagen d. 16/8, kl. 8.20-11.40 og kl. 12.20-15.35 

Tema: Bæredygtighed - løs fremtidens udfordringer.  

Den overordnede idé er at eleverne vha. naturvidenskabelig viden laver en idé til hvordan 1 af 4 problemstillinger kan 

løses. Idéen skal formidles vha. en POSTER og en kort PITCH. 

Klasserne inddeles i 8 grupper (4-5 personer pr. gruppe). 

Grupperne arbejder med følgende områder: 

1 og 2: Transport 
3 og 4: Fødevarer 
5 og 6: Energiproduktion 
7 og 8: Genbrug 
 

Dagens forløb: 

1.  Intro til NF - ca. 30 minutter. Brug Otto’s powerpoint. 

2. PAUSE 

3. Video(er) om bæredygtighed - ca. 15 minutter 

 

”Greta Thunbergs fulde tale fra Slotspladsen” (9.44 min) 

http://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ1owQkh1TVU 

 

”En verden af plastik” (6.14 min) 

https://plasticchange.dk/knowledge-view/undervisningsmateriale-om-plastik-til-gymnasier/ 

 

 

4. Præsentation af de 4 områder. Der udleveres 1 artikel til hvert område. Ca. 10 minutter. 

Tema: Energiproduktion 

”FN's klimabibel burde lukke munden på de sidste skeptikere: Klimaforandringerne er helt 

entydigt menneskeskabte”, Sæhl, Marie 

”Klimarapporten forklaret: 4 ting du desværre bliver nødt til at forstå”, Sæhl, Marie 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/fns-klimabibel-burde-lukke-munden-paa-de-sidste-skeptikere-

klimaforandringerne-er 09.08.21 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimarapporten-forklaret-4-ting-du-desvaerre-bliver-
noedt-til-forstaa 09.08.21 
 

Tema: Genbrug 
 

”Cirkulær økonomi: Vejen til et bæredygtigt forbrug?”, Ringgaard, A. 

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/cirkulaer-oekonomi-vejen-til-et-baeredygtigt-forbrug 

http://nyheder.tv2.dk/video/WG56dllsOEdZaTc4cE1OWEdzOUJPbktIQ1owQkh1TVU
https://plasticchange.dk/knowledge-view/undervisningsmateriale-om-plastik-til-gymnasier/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/fns-klimabibel-burde-lukke-munden-paa-de-sidste-skeptikere-klimaforandringerne-er
https://www.dr.dk/nyheder/udland/fns-klimabibel-burde-lukke-munden-paa-de-sidste-skeptikere-klimaforandringerne-er
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimarapporten-forklaret-4-ting-du-desvaerre-bliver-noedt-til-forstaa
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/klimarapporten-forklaret-4-ting-du-desvaerre-bliver-noedt-til-forstaa
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/cirkulaer-oekonomi-vejen-til-et-baeredygtigt-forbrug


 

Tema: Transport 
 

"Trængslen stiger i trafikken" 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-12-vi-koeber-flere-biler-og-traengslen-stiger-pendler-

bruger-18-doegn-i-trafikken-om 

 

 

Tema: Fødevarer 

 
”Så meget bedre for miljøet er det at spise insekter”, Sjøgren K. 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-meget-bedre-er-det-for-miljoeet-at-spise-insekter 

 

5. Gruppearbejde, hvor eleverne finder på en god idé, der kan sikre en bæredygtig udvikling inden for 

deres område. Produktet er en poster, der skal indtegnes på A1 karton. Ca. 2 timer. En pause kan 

holdes undervejs. 

 

Gruppernes produkter bedømmes efter følgende kriterier (af de øvrige elever): 

a. Faglighed: Inddrages der faglig viden fra de 3 fag i posteren? 

b. Kreativitet: Er løsningen kreativ og innovativ?  

c. Design: Er posteren visuelt flot og skarpt formidlende? 

d. Effektivitet: Bidrager idéerne reelt til at løse problemet? 

 

Krav til POSTER og PITCH: 

- Posteren SKAL indeholde tal, figurer, formler og tegninger. 

- Posteren må IKKE indeholde udprintet materiale 

- Pitchen må max tage 1 minut og skal holdes af gruppen i fællesskab. Der må ikke laves powerpoint-

præsentationer etc. 

 

6. Grupperne pitcher deres idé (1 minut pr. gruppe). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alt materiale står på i lærerforberedelseslokalet. 

Der er pakket 6 kasser med materialer. 

Husk at tage poster-papir med op. 

Kasserne skal pakkes og leveres retur straks efter brug, så eftermiddagsholdene kan 

bruge materialet. 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-12-vi-koeber-flere-biler-og-traengslen-stiger-pendler-bruger-18-doegn-i-trafikken-om
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-12-vi-koeber-flere-biler-og-traengslen-stiger-pendler-bruger-18-doegn-i-trafikken-om
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-meget-bedre-er-det-for-miljoeet-at-spise-insekter


Materialer: 

144 Nova Skolesaks, 14 cm - Sort/rød 
https://www.novanordic.dk/nova-skolesaks-14-cm-sort/roed/ 
Hver klasse skal brug 16 sakse. 
90 limstifter, Nova limstift 8 g 
https://www.novanordic.dk/nova-limstift-8-gram/ 
Hver klasse skal bruge 8 limstifter 
98 Tuscher, Staedtler jumbo tuscher 
https://www.novanordic.dk/staedtler-jumbo-tusser-3-mm-48-stk.aspx 
Hver klasse skal bruge 8 tuscher 
24 Tape, Tape usynlig, 19 mm x 33 m 
https://www.novanordic.dk/tape-usynlig-19-mm-x-33-m/ 
Hver klasse skal bruge 2 ruller tape 
24 blokke post-it, Post-it Super Sticky notes 76 x 76 cm. 24 blokke 
https://www.novanordic.dk/post-it-super-sticky-notes-76-x-76-cm-24-blokke/ 
Hver klasse skal bruge 2 post-it blokke 
4 stk. Glanspapir, Glanspapir sortiment, 32 x 48 cm. 100 ark (i alt 400 ark) 
https://www.novanordic.dk/glanspapir-sortiment-32x48-cm-100-ark/ 
Farvet A4 Karton, A4 karton 180 gr. - 1200 ark 12 ass. farver 
https://www.novanordic.dk/a4-karton-180-gr-1200-ark-12-ass-farver/ 
120 stk Pap 70x100cm 600g grå maskinpap 
https://redofficescanofficeshop.dk/pap-70x100cm-600g-gra-maskinpap.html 
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