
 

 Online undervisningsforløb 

 i energi, affald og bæredygtighed 

 
Lærervejledning 

Undervisningsforløbet henvender sig til elever i udskolingen. 

 



               

 

  Kære lærer 

 

Dette undervisningsforløb er et midlertidigt tilbud, vi vil udbyde, så 
længe det ikke er muligt at mødes med jer fysisk i YderZonen.  

Vi håber, at undervisningsforløbet kommer til at indgå som en del af 
jeres daglige undervisning. Vi har derfor udarbejdet dette skriv, som 
dels er en beskrivelse af undervisningsforløbet samt forslag til, hvor-
dan I kan forberede og efterbehandle forløbet.  
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Beskrivelse af forløbet:  

 

Forløbet handler om bæredygtighed, affald og energiproduktion. Eleverne får indblik i, 

hvordan vores forbrug, energiforsyning, befolkningstilvækst og klima- og miljøproble-

mer hænger sammen.  

Forløbet består af film, oplæg, mulighed for at stille spørgsmål og så slutter vi af med at 

præsentere og igangsætte en opgave, som eleverne kan arbejde videre med selvstæn-

digt.   

Forløbet tager 1 ½ til 2 timer. Sidste del af forløbet består af en opgave, vi igangsætter 

og I selv arbejder videre med. Opgaven består af et dilemmaspil, hvor eleverne bliver 

stillet overfor forskellige dilemmaer, som skaber overvejelser om den verden, eleverne 

lever i og snart overtager. 

Vi anvender det online – medie, I plejer at bruge på skolen. Vi skal have mulighed for at  

vise vores skærm, så vi kan vise en PowerPoint præsentation og kunne samtale med 

jer.  

 

 

Forberedelse før vi mødes online: 

 

Eleverne skal se en film, hvor der vises rundt på Næstved Affaldsenergianlæg, og de 

skal logge sig ind på opgaven Dilemmaudfordringen, som de skal arbejde med sidst i 

forløbet.  

Vi sender et link til filmen, login- vejledning og kode til Dilemmaudfordringen, når I har 

booket forløbet. I skal sætte 20 til 30 minutter af til dette. Det er bedst, at I ser filmen 

og logger på samme dag, som I skal modtage resten af vores online-forløb.  

 

Læreren inddeler klassen i 6 hold, som skal kunne arbejde sammen i online grupperum.  

 

Læreren inviterer os og eleverne til mødet i det online – medie, de plejer at bruge på 

skolen. Vi skal have mulighed for at vise vores skærm, så vi kan vise en PowerPoint 

præsentation.  

 

Det vil være en fordel, hvis I, inden mødet med os, har talt om, hvad energi er, og hvad 

vi bruger den til. 



Vi mødes online: 

 

Oplæg om dagens emne.  

   Der vil være mulighed for afslutningsvis at stille spørgsmål.  

 

Pause i 10 minutter 

 

Oplæg til dilemma-udfordringen og igangsættelse af opgaven.  

 

Eleverne arbejder i deres grupperum i cirka 30 min.  

Det vil være muligt at stille os spørgsmål i de første 20 minutter.  

Resten af forløbet står I selv for.  

 

 

Sådan arbejder I selv videre: 

 

     Fælles fremlæggelse.  

 Eleverne præsenterer deres valg og overvejelser for resten af klassen online. Da vi i

 kke deltager  i den del, I kan så selv planlægge, hvornår den skal foregå og hvor 

 lang tid, I vil afsætte til den. Vi anbefaler, at I afsætter cirka 45 minutter til denne del.  

 

 Hvis I har lyst, må I gerne bede eleverne skrive deres valg og overvejelser ned og 

 sende det til os, så vil vi give lidt skriftlig respons til eleverne.  

 

 Kom mere i dybden. 

 Hvis I ønsker at arbejde videre med opgaven og gå  mere i dybden med dilemmaerne, 

 kan du give eleverne yderligere tid til at argumentere for deres valg og søge mere vi-

 den om de forskellige løsningsforslag. 

 

Fx kan 

Vergise-holdet søge mere viden om atomkraft 

Viaboli-holdet kan søge viden om regnskoven og udnyttelsen af dens ressourcer 

Nika-holdet kan søge mere viden om befolkningstilvækst 

Lunasteria-holdet kan søge viden om skovbrande, afsaltning af hav-

vand og solsejl i rummet  

 



1. Tal  med eleverne om, hvad energi er, og  hvad vi bruger energi til   30 min 

2. Se filmen ”En rundvisning på Næstved Affaldsenergianlæg”     15 min  

3. Inddel eleverne i 6  grupper og inviter til et online-møde 

4.     Eleverne logger ind  på dilemmaspillet         15  min 

 

4. Vi holder et oplæg for jer            30 min 

5. Pause              10 min 

6. Igangsættelse af opgaven ”Dilemmaspillet”       20 min 

7. Eleverne arbejder med opgaven og kan stille spørgsmål til os                      20 min 

 

7. Eleverne færdiggører opgaven og gør klar til fremlæggelse    10 min 

8. Eleverne fremlægger deres valg og overvejelser for hinanden   35 min 

9. Fordybelse                                                                    

                             

Piaetio-holdet kan søge viden om vandkraft og hvordan klimaforan-

dringer påvirker de fattigste i verden 

Madkarn-holdet kan undersøge forholdet mellem forbrugsvaner og klimaforandrin-

ger. 

 

PowerPoints eller lignende kan bruges til at synliggøre de forskellige holds dilemma-

udfordringer. Efter researchen kan eleverne forsøge sig igen med at træffe valg og 

løsninger i dilemmaudfordringen. Det kan være, at de har skiftet mening undervejs. 

Slut af med endnu en fremlæggelse, hvor eleverne får tid til at forklare sig, og hvor 

eleverne får mulighed for at stille spørgsmål til hinandens valg. 

Det samlede forløb: 


