
Plan for besøg på museet

1. Se udstillingen om Storm P på 1. sal:
Storm P. lavede meget andet end opfindelsestegninger. Brug lidt tid til at se jer omkring i 
udstillingen og få et indtryk af hans øvrige produktion.
Eleverne kan evt. holde i hånd to og to og i parrene skiftes til at bestemme, hvilket værk de 
skal kigge på og snakke om (de kan f.eks. bestemme to hver) (ca. 10-15 min.).

2. Få introduktion til Opfindelsesværktøjet i skranken. Museet har i alt 8 iPads til udlån.

3. Opgave 1 på Opfindelsesværktøjet: (i Opfindelsesrummet)
I opgave 1 aktiveres ti forskellige opfindelsestegninger, som er udstillet i rummet. Der knytter 
sig en opgave omkring naturens love til hver af de enkelte opfindelser. Eleverne arbejder i 
grupper af tre. Husk at minde eleverne om at skiftes til at holde iPad´en. (ca. 15 min.).

4. Opsamling: Læreren spørger, hvilke naturlove eleverne har observeret i de ti opfindelser.

5. Opgave 2 på Opfindelsesværktøjet: Find på en opfindelse.
Opgave 2 går ud på, at eleverne selv skal finde på en opfindelse ved at sætte genstande og 
elementer sammen. De skal sørge for, at opfindelsen har en start og en slutning og altså 
hænger sammen som i en kædereaktion. Elevernes opfindelser kan sendes til skolen via mail 
og fremlægges sidste undervisningsgang. (beregn ca. 25 min.)

6. Afslutning finder sted på skolen, hvor eleverne fremviser deres opfindelser på en skærm. 

De tre elever i grupperne fremlægger hver især: 1. formål, 2. funktion, 3. problemer 
med udførelsen. Med udgangspunkt i elevernes egne opfindelser, kigger klassen i 
fællesskab på, hvilke forskellige typer af årsag-virkningssammenhænge, som kan 
identificeres for hver fremlæggelse. 

NB: Hvis klassen vil benytte iPads under besøget, så meld det gerne til museet i forbindelse med 
booking af besøg på egen hånd, så vi kan have materialerne klar til jer.
Personalet på museet vil være behjælpelig med at introducere til opgaverne på iPad.

Målgruppe: 4. - 6. klasse  
Varighed: ca. 75 min.

Lær at tænke Storm P.sk


