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Plan for de næste 75 min.

• Intro og præsentation

• Hvordan er projektet struktureret?

• Baggrund med fokus på fordybelse 
• 15 min. workshop sprintøvelser

• Fokus på Engineering 
• De store kampagner: NVF, Min Vildeste Idé, 

Affaldsindsamlingen

• Afrunding 
• Snak og spørgsmål



Sådan gjorde vi på
Naturcenter Amager Strand

• Uge 25: Tilmelding åbner til 
Naturvidenskabsfestivalen i uge 39.

• Uge 33: Brev til lærere og elever, 
forberedelse.

• Uge 39: Naturvidenskabsfestival.
• Uge 46: ‘Min Vildeste Idé’.

• Uge 4: Indsendelse af tegninger.

• Uge 14: Science Expo, 
Lokomotivværkstedet København. 



Baggrund med fokus på fordybelse

• Fordybelse er vigtig, når vi skal rykke os 
fra en god til en lærerig oplevelse.

• På naturcenteret oplever vi, at lærerne 
har svært ved at finde tid til opsamling.

• Når klassen genbesøger os, får vi            
rundet projektet ordentligt af. 

• Forskere peger på, at gentagelser er 
vigtige.

• Men eleverne siger også selv, at de 
betragter gentagelsen som en vigtig 
faktor for god undervisning.



Øvelse: Afprøv jeres medbragte 
materialer, og find ud af, hvad der 
fungerer bedst, når man hurtigst 

muligt skal samle 10 ørepropper op 
med den ene hånd på ryggen?

Materialer: 10 ørepropper 
(cigaretskod), sugerør, tesi, 

pincet, nål.

GOD DÅRLIG KOMMENTAR

1. Sugerør

2. Tesi

3. Pincet

4. Nål

5. Andet 

6. Andet

10 min. workshop



Opsamling 
på workshop • Hvad kan de små øvelser bruges til?



Hvad kan Engineering som metode?



Det kan Engineering



Affaldsindsamlingen, Min Vildeste 
Idé, Naturvidenskabsfestival & Unge 
Forskere Junior



Vi du vide mere?

• naturcenteramagerstrand.dk
• skoletjenesten.dk 
• astra.dk



Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence

Unge Forskere
Danmarks største 

talentkonkurrence i science

https://ungeforskere.dk/omungeforskere


Tre konkurrencer
Eleverne deltager med et naturvidenskabeligt projekt
Projekterne bedømmes af en fagjury

Junior
Forskningskonkurrence for alle der går i grundskole

Senior
Forskningskonkurrence for alle der går i grundskole

Min Vildeste Ide
En illustrationskonkurrence for alle der går i grundskole



Unge Forskere
Min vildeste 
idé
Grundskole

Unge Forskere
Junior
Grundskole

Unge Forskere
Senior
Ungdomsuddannel
ser

Tilmeldt produkt A3 illustration Rapport Rapport

Gruppestørrelse 1-3 1-3 1-3 

Semifinale (Posterpræsentation 
v. juryrunder)

x x

Finale 
(Posterpræsentation v. juryrunder)

x x

Tre konkurrencer i en





Fest i hele landet
i uge 39



Masseeksperimentet

Deltag i Masseeksperimentet og få:
● Fysiske målinger for belysning, lyd, efterklang, CO2 og 

temperatur målt i jeres eget undervisningsmiljø
● Koblingen mellem de fysiske målinger og elevernes trivsel og 

koncentration
● Mål for forskellen på dage uden udluftning og udepauser, og 

dage med udluftning og udepauser
● Mulighed for screening af alle undervisningsmiljøer og alle 

skoler i kommunen ved hjælp af nyt screeningsværktøj 
'Indeklimatjek' (App og web) udviklet af Dansk Center for 
Undervisningsmiljø m.fl.

2021 indeklima

Masseeksperimentet 2021 
bliver lavet i samarbejde med 
forskere fra DTU og Dansk 
Center for 
Undervisningsmiljø og er 
økonomisk støttet af 
Realdania.


