Kommunikationstest 1

Hvis er tiden?

Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9 - 12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre
angiver at skolebørn skal sove 10 timer.
Der er nogle der mener at man klarer sig dårligt i skolen, hvis man sover for lidt. Helt op til to
skoleår kan man sakke bagud på grund af for lidt søvn.
Men tiden går jo også med andet end at sove. Skolearbejde tager en del af ugens timer, og der er
forskellige fritidsaktiviteter der skal passes. Og så er der tiden ved computeren og mobilen.

1

Lav en undersøgelse

Hjemme

Fremstil en liste over alle de aktiviteter I hver især kan forestille jer at have på en uge.
I skal derefter undersøge hvad I bruger jeres tid på i løbet af en uge - fordelt på de aktiviteter I har.

2 Tag notater

Hjemme

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

3 Tag billeder

Hjemme

Tag et billede eller en video af noget af det I foretager jer.

4 Find fakta

Hjemme

Find nogle fakta om de aktiviteter I har foretaget jer.

5 Rapporter om undersøgelsen

I klassen

Fortæl hinanden om hvordan I hver især har brugt jeres tid.
Sæt jeres notater i system, fx i et skema, og udregn hvor lang tid, I har brugt på de forskellige aktiviteter.
Lav mindst et diagram der kan illustrere den tid, I har brugt på aktiviteter.
Skriv de detaljerede beregninger I har foretaget.
Brug rigtig gerne computer til både beskrivelse og beregninger.

6 Fremstil en præsentation

I klassen

• Overskrift.
• Beskrivelse med fakta af aktiviteter.
• Billeder fra de aktiviteter I havde i ugens løb.
• Beskrivelse af den måde I organiserede optællingen på.
• Beregninger af hvor meget tid I brugte til hvad.
• Diagram(mer) der viser tidsforbruget.
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Kommunikationstest 1

Hvis er tiden?

Lærerside

Vi er alle forbrugere af tid. Nogle synes de har god tid, andre at de har for lidt eller for meget. En del af
vores tid bruger vi sammen med andre, fx i skolen eller til forskellige former for fritidsaktiviteter. Ifølge
søvnforskere bør elever på 6. klassetrin sove mellem 9 og 11 timer i døgnet.
Der kan være forskellige detaljeringsgrader i registreringen af tiden - tæller transporttiden til og fra
skole med til skoletid, og er det sovetid lige fra det øjeblik man lægger sig i sengen.

1. lektion Oplæg i fællesskab i klassen
Til diskussion i grupper med opfølgning i klassen:
- Hvad er tid?
- Hvordan måles tid?
- Hvilke aktiviteter bruges der tid på, på en dag/uge?
- Hvordan kan eleverne registrere tidsforbruget pr aktivitet?
Det er ikke et mål at der skabes enighed om kategoriseringen - den er op til grupperne selv at
skabe og argumentere for.

Hjemmearbejde

Eleverne samler data hjemme

Der er her tale om meningsfyldt hjemmearbejde som oven i købet kan komme til at inddrage en
eller flere medhjælpere udover samarbejdspartneren.

2.-4. lektion

Eleverne arbejder i skolen med at systematisere data i den valgte præsentationsform

I grupperne samarbejder eleverne om den enes eller begges tidsforbrug.
Grupperne skal vælge en repræsentationsform der tydeligt viser, hvordan fordelingen af tidsforbruget var for netop dem i den valgte uge.

5. lektion

Produkterne præsenteres

Fælles præsentationer i klassen - med fremvisning eller på boardet som fx powerpoint.

Evaluering

Læreren bedømmer arbejdet

Til de individuelle bedømmelser, som kan være enten mundtlige eller skriftlige, kan arket
Kommunikationstest Elevbedømmelse anvendes.
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Kommunikationstest 2

Hvor meget fylder det?

Når man tager målene på en literkarton til mælk, og bruger dem til at beregne rumfanget, vil man
få et resultat under 1000 cm3 (1 L). Det betyder noget hvilket materiale emballagen er lavet af.
Formen på emballagerne er meget forskellige, og producenterne må have tænkt noget i forhold til
den form de har valgt. Er det en mælkekarton der passer til køleskabslågen, eller er det omvendt?
Det kan også have betydning hvordan emballagerne skal pakkes sammen fx til videre forsendelse
og til transport.

1

Lav en undersøgelse

Hjemme

I skal hver især finde nogle emballager derhjemme.
I skal undersøge dem ved at måle på dem, og se om de indeholder det de skal.

2 Beregn rumfang

Hjemme

I skal beregne rumfanget af hver emballage i kubikcentimeter (cm3).
I skal desuden omregne rumfanget af hver af dem til liter.

I klassen

3 Rapporter om undersøgelsen

Fortæl hinanden om emballagerne og beregningerne.

4 Design emballage

I klassen

I skal selv designe en emballage. Hvad skal der være i emballagen?
Hvilket materiale skal den være lavet af? Hvordan skal emballagen dekoreres?
Lav en model af jeres emballage. Skriv en detaljeret beskrivelse af jeres overvejelser og beregninger.
Brug rigtig gerne computer til både beskrivelse og beregninger.

5 Tag billeder

I klassen

Tag billeder eller en video af forløbet mens I laver emballagen.

6 Tag notater

I klassen

Tag notater undervejs sammen med de beregninger, I foretager.

7 Fremstil en præsentation

I klassen

• Overskrift.
• Eksempler med beregninger på de forskellige emballager hjemmefra.
• Billeder fra udviklingen af jeres egen emballage.
• Beskrivelse af den måde I organiserede arbejdet på.
• Beregningen af indholdet af jeres valgte emballage.
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Kommunikationstest 2

Hvor meget fylder det?

Lærerside

De fleste ting er pakket ind i en form for emballage: fx mælk, småkager, chokolade, sodavand, tandpasta, legetøj, gaver. Nogle emballager er tydeligt designet til netop den vare den indeholder, mens
andre varer lige så godt kunne have været i en anden form for indpakning.
Emballager antager forskellige former og er lavet af forskellige materialer. Noget emballage kan forekomme både mere gennemtænkt og velegnet end andet.

1. lektion Oplæg i fællesskab i klassen
Til diskussion i grupper med opfølgning i klassen:
- Hvad er rumfang?
- Hvordan regner vi rumfanget ud?
- Hvilke parametre har vi brug for at kende?
- Er der forskel på at skulle designe emballage til 1 liter eller1 kg?
- Er der forskel på emballage afhængig af indhold? Flydeende eller fast?
- Hvordan transporteres det?
Et oplæg, der altid vækker eftertanke, er den umiddelbare problematik der ligger i, at der ikke
kan være en liter i en almindelig literkarton til mælk. Bunden er - udvendigt - 7 cm og kvadratisk, og åbner man en ny karton, vil man se, at højden af mælken inde i kartonen i al fald ikke
overstiger 20 cm. Og 7 · 7 · ’mindre end 20’ giver ikke 1000!

Hjemmearbejde

Eleverne samler data hjemme

Der er her tale om meningsfyldt hjemmearbejde som oven i købet kan komme til at inddrage en
eller flere medhjælpere udover samarbejdspartneren.

2.-4. lektion

Eleverne arbejder i skolen med at systematisere data i den valgte præsentationsform

I grupperne samarbejder eleverne om at lave en præsentation af deres arbejde.
Arbejdet består både af målinger og beregninger på udvalgte emballager, samt arbejdet med selv
at fremstille en emballage til et valgt produkt.

5. lektion

Produkterne præsenteres

Fælles præsentationer i klassen - med fremvisning, eller på boardet som fx powerpoint.
Produkterne med fx tilhørende sider med beskrivelser og beregninger på A3 eller A4 sider udstilles
i klassen til sammenligning.

Evaluering

Læreren bedømmer arbejdet

Til de individuelle bedømmelser, som kan være enten mundtlige eller skriftlige, kan arket
Kommunikationstest Elevbedømmelse anvendes.
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Kommunikationstest 3

Hvor meget vand?

En del af det vand, der bruges i hjemmet, er til det helt personlige forbrug. I bruger fx vand på jer
selv når I børster tænder, går i bad og er på toilettet.
I Danmark er vi vant til at der bare er vand til det, vi har behov for, men sådan er det ikke i alle dele
af Verden.
Vand koster penge. Der findes forskellige måder at spare på vandet på. Ikke bare på tekniske konstruktioner på installationer, men også ved fx at lukke for vandet mens man børster tænder.

1

Lav en undersøgelse

Hjemme

I skal undersøge hvor meget vand I bruger på de forskellige aktiviteter pr. gang.
I skal bruge (stop)ur, eventuelt en mobiltelefon, og et litermål, en spand eller en anden slags
beholder til at samle vandet i.

2 Tag notater

Hjemme

I skal tage notater undervejs til hvordan I udfører forsøgene. Noter de resultater I samler undervejs.

3 Tag billeder

Hjemme

Tag billeder eller en film af forsøgene, eller bare af de ting I har valgt.

4 Find fakta

Hjemme

Find nogle fakta om de installationer I har valgt at undersøge jeres forbrug ved.

5 Rapporter om undersøgelsen

I klassen

Fortæl hinanden om jeres undersøgelser.
De udvalgte undersøgelser skal beskrives skriftligt i detaljer. Lad den, der udførte forsøget, diktere
for den anden som så skriver.
Lav en oversigt over hvor mange gange de enkelte aktiviteter foretages om dagen, ugen, måneden,
og find ud af hvor meget det koster.
Brug eventuelt diagrammer til at sammenligne.
Skriv de detaljerede beregninger I har måttet foretage for at finde forbruget.
Brug rigtig gerne computer til både beskrivelse og beregninger.

6 Fremstil en præsentation

I klassen

• Overskrift.
• Beskrivelse med fakta.
• Billeder fra forsøgene I valgte at udføre.
• Beskrivelse af den måde I organiserede forsøgene og målingerne på.
• Beregning af vandforbrug.
• Beregning af prisen på jeres (daglige) vandforbrug.
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Kommunikationstest 3

Hvor meget vand?

Lærerside

Vi er alle forbrugere af vand - især i hjemmet.
Vi drikker vand, bruger det i både vaske- og opvaskemaskiner, vander blomster og søger for at der også
er vand til hunden. En del af forbruget er altså til det fælles, mens andet er personligt når det fx gælder
badning, tandbørstning og toilet.

1. lektion Oplæg i fællesskab i klassen
Til diskussion i grupper med opfølgning i klassen:
- Hvordan kan vi undersøge, hvor meget vand vi bruger?
- Hvilke parametre har vi brug for at kende?
- Hvilke vandforbrugende aktiviteter er der i familien?
- Hvilke er personlige?
- Hvordan kan vi registrere vandforbruget?

Hjemmearbejde

Eleverne samler data hjemme

Der er her tale om meningsfyldt hjemmearbejde som oven i købet kan komme til at inddrage en
eller flere medhjælpere udover samarbejdspartneren.

2.-4. lektion

Eleverne arbejder i skolen med at systematisere data i den valgte præsentationsform

I grupperne samarbejder eleverne om en eller flere undersøgelser.
Det udvalgte indhold skal beskrives og beregnes for at blive præsenteret i den valgte (fælles?)
form.

5. lektion

Produkterne præsenteres

Fælles præsentationer i klassen - på fx PowerPoint.
Produkterne, fx laminerede A3 eller A4 sider hænges op til sammenligning.

Evaluering

Læreren bedømmer arbejdet

Til de individuelle bedømmelser, som kan være enten mundtlige eller skriftlige, kan arket
Kommunikationstest Elevbedømmelse anvendes.
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Kommunikationstest 4

Hvor hurtigt?

En gepard kan løbe op til 120 km/t og Usain Bolt har løbet 100 meter på 9,58 sekunder.
En bænkebider bevæger sig med 18 meter i timen og hår vokser med ca. 2 cm om måneden.
Et tegn kan køres hurtigt hen over skærmen ved bare at holde det nede på tastaturet, mens det
tager noget længere tid at skrive en tekst.

1

Lav en undersøgelse

Hjemme

I skal hver undersøge to ting der bevæger sig - den ene skal bevæge sig hurtigere end et menneske,
mens den anden skal bevæge sig langsommere. Lad det, som I har valgt, bevæge sig et stykke vej.
I skal måle både afstanden og tiden.

2 Tag notater

Hjemme

Tegn og skriv ned hvordan I gjorde det.
I skal have så mange detaljer med som muligt. Lokkede I for eksempel hunden med kiks, havde
skateren allerede fart på da I startede tidsmålingen, og gik bænkebideren den lige vej?

3 Tag billeder

Hjemme

Tag et billede eller en video af forsøgene - eller bare af det I valgte.

4 Find fakta

Hjemme

Find nogle fakta om det I valgte.

5 Rapporter om undersøgelsen

I klassen

Fortæl hinanden om jeres undersøgelser.
I skal vælge en undersøgelse fra hver af jer - den sjoveste, den mest anderledes, eller bare den I
har mest lyst til. De udvalgte undersøgelser skal beskrives skriftligt i detaljer. Lad den, der udførte
forsøget, diktere for den anden som så skriver.
Skriv de detaljerede beregninger I har måttet foretage for at finde farten.
Brug rigtig gerne computer til både beskrivelse og beregninger.

6 Fremstil to præsentationer

I klassen

• Overskrifter.
• Beskrivelser med fakta.
• Billeder af forsøgene eller af de ting I valgte.
• Beskrivelser af de måder I organiserede forsøgene og målingerne på.
• Beregning af farten i forsøgene.
• Sammenligning af farten i forhold til et menneske der går.
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Kommunikationstest 4

Hvor hurtigt?

Lærerside

Hvor hurtigt skrives bogstaver på den elektroniske tavle når tasten holdes nede. Er alle bogstaver
lige hurtige?
Hvor hurtigt går en elev?
Hvor hurtigt er sneglen, toget, symaskine eller hunden?
Der er nok at tage fat på når det drejer sig om at måle hastigehed. Kun fantasien sætter grænsen.

1. lektion Oplæg i fællesskab i klassen
- Fælles samtale om afstand og tid og hvordan der kan måles.
- Forsøg uden for klassen med opmåling, tidtagning og beregning.
- Anvende gerne forskellige måleenheder, fx en fod, en pind eller en elev.
Opsamling i klassen om hvordan grupperne har foretaget målinger og beregninger med sammenligning og vurdering af resultater.

Hjemmearbejde

Eleverne samler data hjemme eller uden for skolen

Der er her tale om meningsfyldt hjemmearbejde som oven i købet kan komme til at inddrage en
eller flere medhjælpere udover samarbejdspartneren.

2.-4. lektion

Eleverne arbejder i skolen med at systematisere data i den valgte præsentationsform

I grupperne samarbejder eleverne om et eller flere af forsøgene.
Det udvalgte indhold skal beskrives og beregnes og præsenteres i den valgte (fælles?) form.

5. lektion

Produkterne præsenteres

Fælles præsentationer i klassen - med fremvisning, eller på boardet som fx powerpoint.
Produkterne, fx laminerede A3 eller A4 sider hænges op til sammenligning, eventuelt i rækkefølge
efter fart.

Evaluering

Læreren bedømmer arbejdet

Til de individuelle bedømmelser, som kan være enten mundtlige eller skriftlige, kan arket
Kommunikationstest Elevbedømmelse anvendes.
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