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HEJ VOKSNE! Du kan hente en undervisningsguide med anbefalede talenoter til denne 
præsentation på http://www.lego.com/aboutus/build-the-
change/educator/climatechangeworkshop

Presenter
Presentation Notes
BEMÆRK: Du kan hente en undervisningsguide med anbefalede talenoter til denne præsentation på http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.Velkommen til workshoppen Byggevejledning til en bedre verden!LEGO Gruppen deltager i et helt særligt klimamøde i november i år, og de vil gerne bruge det møde til at fortælle nogle vigtige mennesker om børns tanker, drømme og ideer.Lad os sammen tænke os godt om og finde på nogle geniale ideer til dem!Er I klar?

http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop
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https://youtu.be/iFenxq2RILc

VELKOMMEN TIL BYG FORANDRINGEN!

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Inden vi går i gang, så lad os lige høre, hvad vores værter Leo og Linda kan fortælle om Byg forandringen, og hvordan vores hold bliver en del af den.Afspil videoen “Velkommen til Byg forandringen" på https://youtu.be/iFenxq2RILc.Hvis det ikke fungerer at bruge YouTube online i din undervisning, kan du downloade videoen på forhånd her: http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiFenxq2RILc&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875441825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PsiJSBwLgOQ4fNxMhksIhXNyWb0i3xQh2thpRr1KB3E%3D&reserved=0
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Planeten Jorden
Status: HELT særlig og har 
brug for BESKYTTELSE

Antal arter: 8,7 millioner

Antal indbyggere: 
Såååååååå mange

Antal arter på vej mod 
udryddelse: 1 million

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Så lad os tage det fra begyndelsen.Hovedemnet for den konference, som de skal deltage i, er hvordan man kan redde vores planet Jorden fra noget, der hedder klimaforandringer. Wow! Vi ved alle sammen, at Jorden er noget helt særligt. Den er hjemsted for mere end 8 millioner forskellige arter, der bor i forskellige områder lige fra ørkener og regnskove til floder og oceaner.Men mange af disse levende væsner har det hårdt på grund af noget, der hedder klimaforandringer.
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Planeten Jorden 
skal være i balance.

Hvis den ikke er det, bliver 
naturens rytmer påvirket og 

kommer i ubalance.
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Vores planet består af forskellige systemer som fx vejr, erosion og havstrømninger, som alle samarbejder i en fin balance. Præcis som Leo og Linda gør her. Samarbejder for at holde balancen.Men hvis Linda begynder at miste balancen, så mister Leo også balancen og den stabilitet, de havde sammen.Hvis en eller flere af Jordens rytmer ændrer sig, kommer jorden i ubalance.  Vi mennesker og vores handlinger har desværre fået disse rytmer ud af balance.Underviseren beder børnene om at komme med eksempler på, hvordan mennesker påvirker miljøet.Det kan fx være:BilkørselBrug af fossile brændstofferSkovrydning/ved at fælde træerFærre grønne områder/bebygger grønne områderJagt og udryddelse af arterSyreregnPlastik/affald (selvom det ikke direkte påvirker "rytmerne")Fabrikker og industriSkovbrandeDet er derfor vigtigt, at vi mennesker forstår, hvorfor det sker, og hvordan vi kan være med til genoprette balancen på Jorden. 



©2021 The LEGO Group.

https://youtu.be/hY42carmFC8
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Klimaforandringer er et vigtigt eksempel på, at Jorden er kommet ud af balance.Klimaforandringerne har fået systemer som vejret, havstrømninger og den globale temperatur til at ændre sig. Afspil den korte video om klimaforandringer og global opvarmning “Hvad er klimaforandringer”, som du finder her: https://youtu.be/hY42carmFC8Hvis det ikke fungerer at bruge YouTube i din undervisning, kan du downloade videoen på forhånd her: http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop Forestil dig, at du står i en rundkreds og spiller bold med dine venner. Pludselig ændrer systemet bag tyngdekraften sig, og bolden begynder at svæve op mod himlen. Lige nu er planeten Jorden den bold, og vi skal alle sammen samarbejde for at finde ud af, hvordan vi kan få den tilbage.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhY42carmFC8&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875446806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FqTahpG20g%2B31xKoPStUw%2BMUZgh0md05qjEB3OcGi5A%3D&reserved=0
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Beslutningstagerne skal høre vores ideer
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Men hvem kan hjælpe med det?På den konference, som LEGO Gruppen skal deltage i, vil der være mange verdensledere samlet.Verdensledere er: præsidenter, statsministre, konger og dronninger – en magtfuld gruppe, der kan sætte store forandringer i gang. Forestil dig, at vores lands leder i morgen meddeler, at fra nu af er alle biler blevet forbudt. Det sker selvfølgelig ikke (endnu), men forestil dig, hvor godt det ville være for miljøet.Vi kalder disse mennesker for beslutningstagere.
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?
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Presenter
Presentation Notes
Vi tager alle sammen beslutninger hver dag. Lige fra hvilken farve strømper vi skal have på, til hvornår vi skal stå op om morgenen. Er vi så ikke alle sammen beslutningstagere?Både ja og nej.Ja, fordi du kan tage beslutninger hver dag, der påvirker vores planet positivt – for eksempel kan du vælge at drikke af en genbrugskop, cykle i stedet for at køre i bil eller bruge strømper, der er fremstillet af genbrugsmateriale.Men beslutningstagere ... de tager beslutninger, der påvirker enormt mange mennesker. Forestil dig, at du har valgt at tage blå strømper på i dag. Det påvirker én person, forudsat at de er rene og ikke lugter (lol). Men forestil dig nu, at dronningen eller statsministeren besluttede, at alle mennesker i landet skulle have blå strømper på ... så ville det påvirke mange mennesker. Her er to eksempler på STORE beslutninger, som beslutningstagere har taget for nyligt, for at hjælpe vores planet ... kan I gætte, hvad det er?



©2021 The LEGO Group.

Byggevejledning 
til en bedre 
verden

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Så de er beslutningstagere, MEN det er os, der skal hjælpe dem med at tage beslutninger.Hvordan gør vi det? Ved at komme med vores meninger, dele vores ideer og fortælle dem, hvad vi er bekymrede over.Verdensledere tager hele tiden beslutninger, der påvirker jeres fremtid.Ville det ikke være sejt, hvis de hørte, hvad I havde at sige, så de kunne tænke over det, når de skal tage beslutninger? Det er derfor, vi har lavet denne vejledning til at bygge en bedre verden, hvor børn fortæller voksne, specielt verdensledere, hvordan de kan beskytte vores planet på en enkel måde.Er det ikke fantastisk?



©2021 The LEGO Group.

UN CLIMATE
CHANGE
CONFERENCE
UK 2021
https://ukcop26.org/

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Altså ... i år skal ledere og forskere fra hele verden mødes for at tage en række beslutninger om klimaforandringer Konferencen hedder COP26, og det er en stor en!Og LEGO Gruppen ønsker, at børnenes meninger bliver hørt til konferencen. Det er derfor, vi er her i dag!

https://ukcop26.org/
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DET STORE SPØRGSMÅL

"Hvilke tre vejledninger vil du give 
verdenslederne for at beskytte vores planet 

mod klimaforandringer?"

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Okay, trommehvirvel, tak – her kommer det.Du skal finde på tre vejledninger til verdenslederne, der kan beskytte vores planet mod klimaforandringer.Hvordan gør vi det som en gruppe?Altså ...
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Trin 1 Trin 2 Trin 3

Hvad skal der ske nu?

Presenter
Presentation Notes
Inden vi går i gang, skal vi først lave en BRAINSTORM, lade ideerne flyde.I bliver inddelt i grupper på 4-5 elever, og I skal sammen bruge 10 minutter på at finde på tre vejledninger, som I gerne vil have, at verdenslederne skal høre.Herefter bliver klassen inddelt i to større grupper, hvor ideerne fra de mindre grupper bliver delt og diskuteret, og I skal så vælge, hvilke tre vejledninger jeres gruppe vil præsentere.De seks vejledninger fra grupperne bliver samlet til tre, som vi sender til LEGO Gruppen, der så vil sætte dem ind i byggevejledningsdesignet.Er I klar? Lad os komme i gang!
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Trin 1

Presenter
Presentation Notes
Vis denne side på skærmen under den første brainstorm.Okay, fordel jer i grupper på 4-5, og begynd at diskutere, hvilke tre vejledninger I kunne tænke jer at give de beslutningstagere, som skal gøre denne planet til et bedre sted.Tænk på, hvilke miljøproblemer vores planet står overfor. Hvad er skyld i disse problemer? Hvad skal vi gøre mere af?Hvad skal vi gøre mindre af?Hvad kan vores verdensledere gøre anderledes?Hvad er det vigtigste, der skal forandres?Okay, tiden er gået.Sørg for, at I har skrevet jeres tre vejledninger ned på et stykke papir.
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Trin 2

Presenter
Presentation Notes
Vis denne side på skærmen under den anden brainstorm.I skal nu blive siddende i jeres grupper, som vi slår sammen til to grupper.Når I er i den store gruppe, skal hver af de små grupper fra trin 1 læse deres forslag til vejledninger op. Alle skal lytte godt efter for at finde ud af, om der er nogle ens tanker?Siger alle grupper det samme?Hvad er de gennemgående temaer?Kan I kombinere nogle af dem?Arbejd sammen om at skrive tre vejledninger, der repræsenterer den større gruppe.



©2021 The LEGO Group.

Trin 3

Presenter
Presentation Notes
Vis denne side på skærmen under den tredje brainstorm.Okay, tiden er gået.Alle sætter sig tilbage på deres pladser.Gruppe 1 (halvdelen af klassen), lad os høre jeres tre vejledninger. (skriv dem op på et whiteboard.)Gruppe 2 (den anden halvdel af klassen), lad os høre jeres tre vejledninger (skriv dem på tavlen).Okay, I har nu hver især tre stemmer. Hver stemme er et farvet klistermærke. Når det er din tur, sætter du et klistermærke ved hver af de tre vejledninger, som du gerne vil sende til LEGO Gruppen.
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TID 
TIL 
AT DELE

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP

Lærer: Klik her

Presenter
Presentation Notes
Vi har nu vores tre endelige vejledninger.�Godt gået!Nu skal vi dele dem med LEGO teamet.På dette tidspunkt kan underviseren åbne linket eller bruge QR-koden med en smartenhed til at tilgå Microsoft-formularen og indtaste klassens tre vejledninger:	Link til MS-formular - - -  https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP	QR-kode - - -  på sidenDet er en god ide, hvis klassen kan se, at deres vejledninger bliver sendt. Prøv at gøre et stort øjeblik ud af det!

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP
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Alle i LEGO Gruppen og 
planeten Jorden takker for 

jeres vejledninger!

Presenter
Presentation Notes
Og her er de så.I har i fællesskab fundet frem til tre fantastiske vejledninger!LEGO Gruppen glæder sig SÅ meget til at læse dem og til at sætte dem ind i vores design til klimatopmødet.Herefter vil vi dele dem med verdenslederne på konferencen og sikre os, at I bliver hørt!�Godt gået, team! Planeten Jorden samt Leo og Linda takker jer!
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