FREMTIDENS
CO2-NEUTRALE STORBYER
- globale udfordringer og lokale løsninger

LÆRERVEJLEDNING (7.-10. KLASSE)

Foto: Jørgen Ebbesen

Program
Kl. 9.00

ISCENESÆTTELSE: Underviseren introducerer dagens forløb og læringsmål.

Kl. 9.35

PAUSE

Kl. 9.45

BEARBEJDNING 1: Eleverne dyster om viden i fire grupper i Storby-spillet

Kl. 10.45

BEARBEJDNING 2: Eleverne arbejder i grupper fordelt på fire stationer: Transportstationen, Planlægningsværkstedet, Adfærdsspillet og Byens vedvarende energiforsyning.

Kl. 11.45

FROKOST

Kl. 12.15

BEARBEJDNING 3: Eleverne forbereder deres præsentation

Kl. 12.35

OPSAMLING: Eleverne fremlægger deres præsentation af hvad de har lært for resten af
klassen, og samler sammen med underviseren op på dagens læringsmål.

Kl. 13.00

TAK FOR I DAG

FREMTIDENS CO2-NEUTRALE STORBYER

Introduktion, Forenklede Fælles Mål og læringsmål
Undervisningsforløbet Fremtidens CO2-neutrale
storbyer er et spændende, lærerigt og afvekslende
forløb, der bl.a. inddrager konkurrenceelementer i
et interaktivt spil, arbejder med interaktive modeller, gruppearbejde, brug af iPads og programmet
iMovie. Eleverne er i bevægelse under store dele af
forløbet.

via iPad/film.
Forløbet Fremtidens CO2-neutrale storbyer har en fagfaglig tilgang, og eleverne kan teste den tillærte teori
af i praksis på forskellige måder. Forløbet kan dermed både ses som understøttende undervisning og
som geografiundervisning.
Forløbet er tilpasset de Forenklede Fælles Mål for
geografi i 7.-9. klasse og understøtter fagformålet for
geografi.

Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og
kravet om varierede undervisningsformer, da det
indeholder forskellige typer af læringsopgaver.
Eleverne udfordres således bl.a. i arbejde med
modeller, samarbejde, faglig viden, hurtighed,
argumentation og i at dokumentere deres viden

Fremtidens CO2-neutrale storbyer understøtter
nedenstående naturfaglige og fagspecifikke mål for
geografi efter 9. klassetrin:

Naturfaglige mål:
Naturfaglig
modellering
Eleven kan
anvende
modeller til
forklaring af
naturfaglige
fænomener
og problemstillinger

Eleven
har viden om
naturfaglige
modeller

Fagspecifikke mål:

Perspektivering i
naturfag
Eleven kan
beskrive
naturfaglige problemstillinger i
den nære
omverden

Eleven har
viden om
aktuelle
problemstillinger
med naturfagligt
indhold

Jordkloden
og dens klima
Eleven kan
analysere
menneskets påvirkning af
vands og
kulstofs
kredsløb

Jordkloden
og dens klima

Eleven har
viden om
problematikker
knyttet til
vands og
kulstofs
kredsløb

Eleven kan
beskrive
løsningsforslag i forhold
til klimaændringer og
global opvarmning

Eleven har
viden om
aktuelle
klimaproblematikker,
klimateorier
og klimamodeller

Demografi og erhverv
Eleven kan
analysere
befolkningsog erhvervsforholds påvirkning af
lokal og global udvikling

Eleven har
viden om
udvikling i
alderssammensætning og byog landområder
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Læringsmål i Fremtidens CO2-neutrale storbyer:
 Eleven kan forklare begreberne befolkningsvækst

og urbanisering og analysere urbaniseringens
konsekvenser for udviklingen af verdens
storbyer og forbruget af fossile brændsler.

 Eleven kan analysere påvirkningen af menneskets

forbrug af fossile brændsler på kulstoffets
kredsløb.

 Eleven kan forklare, hvordan København

analysere, hvilke klimateknologiske løsninger der
kan anvendes i andre storbyer.
 Eleven kan forklare, hvilken betydning deres og

andre danske familiers adfærd har for udledningen af CO2. Eleven kan udpege adfærd, der
forårsager en høj udledning af CO2, og de kan
forklare, hvorfor det kan være svært at sænke
CO2-udledningen.

arbejder med at blive CO2-neutral gennem
 Eleven kan anvende kort, figurer og grafer til at
Københavns Klimaplan ’København CO2-neutral
forklare hovedproblemstillinger i storbyers
i 2025’, og ud fra geografiske informationer
energi- og naturressourceforbrug.
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Undervisningsforløbets opbygning
Iscenesættelse
Underviseren introducerer dagens
forløb for eleverne og tydeliggør,
hvad eleverne skal lære og
hvordan.
Forløbet introduceres med film,
figurer og billeder, der danner
grundlag for en dialog om urbanisering, dannelse af storbyer,
klimaforandringer og menneskets
påvirkning af kulstofkredsløbet.
Elever og underviser taler om, og
ser på, modellen af Københavns
Klimaplan som eksempel på en
handlemulighed.
Bearbejdning 1
Eleverne deles i fire storbygrupper: Delhi, Cape Town,
Mexico City og Shanghai, og skal
dyste om viden i Storbyspillet
på en stor spilleplade. Eleverne
skal samarbejde om at svare på
spørgsmål ved at finde geografiske
informationer på kort, billeder og
grafer.
Spillet rundes af med at eleverne
laver et kort filmklip med iPad
om, hvad de har lært om hver
deres storby.

filmklip med iPad undervejs om
læringsmålene for hver enkelt
station.
Eleverne skal på Transportstationen teste en elcykel og
dyste om viden om CO2-neutral
transport.
Eleverne skal spille Adfærdsspil
og diskutere adfærden for en
dansk familie og en familie fra
deres storby, og herigennem få
forståelse for sammenhængen
mellem adfærd og CO2-udslip.
I Planlægningsværkstedet skal
eleverne undersøge et fremtidskort for Nordhavnen, og perspektivere Nordhavnens CO2-neutrale
løsninger til løsningsmuligheder i
deres storby.
Eleverne skal lægge begrebskort
og arbejde med Byens vedvarende energiforsyning samt
argumentere for, hvilke vedvarende energikilder de vil satse
på for deres storby.

Opsamling
Til slut samles der op på dagens
forløb, og læringsmålene og
elevernes erfaringer gennemgås.
Under opsamlingen tales der bl.a.
om:
 Hvordan påvirkes klimaet og

naturgrundlaget af urbanisering
og befolkningsvækst?

 Hvad vil det sige, at en by er

CO2-neutral?

 Hvordan arbejder København

med at opnå CO2-neutralitet
gennem Københavns Klimaplan, og hvilke klimateknologiske løsninger kan bruges i
Delhi, Cape Town, Mexico
City og Shanghai?

 Hvordan virker en elcykel, og

hvad forstås med CO2-neutral
transport?

 Hvad er en CO2-neutral ad-

færd, og hvilke forskelle og
ligheder kan vi se?

 Hvilke teknologiske løsninger i

byplanlægningen af det nye
Bearbejdning 3
Nordhavn kan bruges i jeres
Eleverne arbejder på iPads med at
storby?
klippe en kort film sammen.
Filmen skal svare på de spørgsmål,  Hvilke vedvarende energikilder
eleverne er blevet præsenteret
Bearbejdning 2
kan anvendes i jeres storby?
Eleverne arbejder i grupper på fire for på de fire stationer.
Herefter fremlægger hver gruppe
stationer, hvor de skal undersøge,
deres film om hhv. Delhi, Cape
hvordan deres storby kan blive
Town, Mexico City og Shanghai’s
CO2-neutral. Eleverne roterer
mulighed for at blive CO2undervejs. Eleverne laver korte
neutrale.
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Booking og kontakt
Booking af forløb for folkeskoler i København sker på: http://groen.kk.dk/da/booking.
Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på
http://energiogvandvaerkstedet.dk og følge vejledningen her.
Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være
forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på groen.kk.dk under
MIN SIDE. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 30 36 06. På den
måde kan Energi- & Vandværkstedet nå at give andre klasser mulighed for et besøg.

Om Energi- & Vandværkstedet
Energi- & Vandværkstedet er en eksperimenterende miljøskole, hvor børn og unge gennem leg og læring
fordyber sig i energiens og vandets hemmeligheder. Formålet er, at give børn og unge indsigt i, og
forståelse for, energi og vands betydning som livsvigtige ressourcer, der er værd at passe på.
Energi- & Vandværkstedet er den første af Miljøtjenestens eksperimenterende miljøskoler. Energi- &
Vandværkstedet drives i et samarbejde med HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab). Tilbuddet
er fortrinsvis for folkeskoler i København, Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København,
Rødovre og Vallensbæk.

Inden forløbet
Det forventes at:
 Eleverne er blevet informeret om, at undervisningen foregår både udendørs og indendørs, og deres
påklædning er derefter
 Læreren har sat sig ind i lærervejledningen inden

Energi- & Vandværkstedet
Roskildevej 213
2500 Valby
Tlf.: 36 30 36 06
Mail: envand@buf.kk.dk
Web: http://energiogvandvaerkstedet.dk
www.facebook.com/envand

besøget og deltager aktivt på dagen

 Klassen møder 5-10 minutter inden forløbets start

Forberedelse til forløbet:
 Eleverne er blevet introduceret til temaerne drivhuseffekt, klimaforandringer, urbanisering og vedvarende energikilder.
 Få inspiration til undervisningsforløb her:

http://filmcentralen.dk/emneord/megacities
http://www.climateminds.dk
http://klimaihistorien.skoletjenesten.dk

 Find de tre små film om drivhuseffekt, fossile

brændsler og kulstofkredsløb nederst på siden her:
http://energimuseet.dk/Undervisning/Interaktivundervisning.aspx

Sikkerhed og ansvar
På Energi- & Vandværkstedet er det de besøgende lærere og pædagoger, der har det fulde ansvar for de
elever, de bringer med sig under hele forløbet.
Energi- & Vandværkstedet har ikke ansvar for personlige ejendele.
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