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Indledning 
Kuglebanen “Et hav af varer” er en stor model over Danmark og Asien, hvor kugler, der 
symboliserer varer, sendes rundt i verden ved hjælp af forskellige transportmidler. 
 
Overordnet set er målet, at eleverne gennem modellen oplever, at dét at sende varer rundt i 
verden kræver, at eleven aktivt vælger transportmiddel, og at dette valg af transportmiddel har 
indflydelse på, dels hvor hurtigt varen kommer frem, men også på hvor meget energi, der bruges. 



Desuden har valget også indflydelse på hvor mange og hvilke “led”, varen skal igennem på sin vej 
eksempelvis eksporthavn, logistikcenter m.m. 
 
Den største udfordring i at bruge kuglebanen som beskrevet ovenfor er klassisk: koblingen mellem 
model og virkeligheden. Derfor er der i nærværende materiale, herunder også de tilknyttede forløb 
med video og læringsspørgsmål, fokus på netop dette. 

Læringsmål: 

Forenklede Fælles Mål for Natur/Teknologi efter 6. klasse 
perspektiv 
Se FFM Natur og teknologi.pd 

http://www.emu.dk/sites/default/files/Natur_teknologi%20-%20januar%202016.pdf 

 Stof og energi 
● Eleven har viden om energiudnyttelse og drivhuseffekt 
● Eleven har viden om vedvarende og ikke vedvarende energikilder 
● Eleverne har viden om energiformer 

Ordkendskab 
● Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 

Modellering i naturfag 

● Eleven har viden om sammensatte modeller 
● Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller 

Konkrete læringsmål for udstillingen “Kuglebanen - Et hav af varer” 
De centrale læringsmål for opstillingen på Experimentarium: 

● Eleverne skal kunne identificere “kuglebanen” som værende en model af transport af gods 
mellem to verdensdele. 

● Eleverne skal på baggrund af arbejdet i “kuglebanen” opleve, at transport af den enkelte 
vare kræver mindst brændstof med skibe, mere med tog, endnu mere med brændstof og 
mest med fly. 

● Eleverne skal opnå indsigt i at transport består ... 
● Eleverne skal kende sammenhængen mellem transportformers energiforbrug ved 

varetransport. 
● Eleverne skal kunne redegøre for denne sammenhæng ud fra transportformernes 

forskelligheder. 

Centrale fagbegreber 
CO2, energi, brændstof, transportformer (fly, tog, skib, lastbil), naturfaglige modeller. 



Kuglebanen & et hav af varer	
Kuglebanen er en kæmpe model af verden, hvor kuglerne er varer, der hele tiden er på farten.

 
 
FIgur 1:Udsnit af kuglebanen: “Asien”  

Udstillingen Havnen 
Kuglebanen indgår i udstillingen “Havnen”, og er en blandt flere aktiviteter, man kan arbejde med 
her. Vi vil anbefale, at du som lærer først ser nedenstående video, som giver en introduktion til de 
overordnede tanker i udstillingen havnen. 

 
 



Kuglebanen - et hav af varer 
For at få et indblik i hvordan 
kuglebanen er bygget op og opnå 
indsigt i, hvad eleverne kan lave i 
kuglebanen, anbefaler vi, at du som 
lærer først ser filmen herunder. 
Filmen er den samme, som indgår i 
elevforløbet. 
 
http://bit.ly/2pZNIgu 

 

Om kuglebanen 
Kuglebanen kan i sig selv være spændende at bruge - også bare som et legetøj. Men vi er 
opmærksomme på, at det for nogle elever kan være svært at afkode, at kuglerne er varer, og at 
kuglebanen er en kæmpe model af, hvordan man kan sende varer rundt i verden. Det er på den 
baggrund, at vi har lavet en video med tilhørende spørgsmål – men henblik på at klæde eleven på 
til bedre at kunne forstå og arbejde med de forskellige elementer af kuglebanen. 

Før besøget 
Forløbet og den tilhørende video findes på Experimentariums hjemmeside. Tanken er, at man 
hjemmefra lader den enkelte elev se videoen, og besvare de tilhørende spørgsmål. På den måde 
forberedes eleverne på besøget. Som lærer kan du med fordel før under og efter besøget 
planlægge din undervisning ud fra de svar, eleverne giver. Med udgangspunkt i disse vil det være 
en god forberedende aktivitet at tale med eleverne om fordele og ulemper ved forskellige 
transportformer. 

Under besøget på Experimentarium 
Du kan med fordel hjemmefra dele eleverne op i to grupper, hvor den ene gruppe overtager den 
del af kuglebanen, som er Danmark, og den anden den del som er Asien. Selv om der er andre 
besøgende i kuglebanen, kan man sagtens lave en konkurrence, hvor to hold kæmper mod 
hinanden om at få flest point og dermed komme på pointtavlen. 



 
I konkurrencen vil eleverne opleve, at de, for at få et verdensomspændende logistik til at fungere, 
må besætte de mange roller, som dette fordrer. Varer skal læsses på skibene, skibene skal sejles, 
når skibene er i havn, skal varerne losses og sendes videre mod den endelige destination. Og er 
der blot en af disse funktioner, som ikke gennemføres, vil eleverne opleve, at der danner sig 
flaskehalse, og endda “propper” i systemet. 

Efter besøget 
(Efter besøget kan eleverne hjemme på skolen spille spillet “Kampen om de syv have”, som også 
findes på broen af skibet, som står i udstillingen “havnen”. Spillet er ikke klart til brug på internettet 
endnu, hvorfor denne efterbehandling af besøget tilgår, når det er klart.) 

Spørgeskemaer til eleverne - før, under og efter besøget 
Eleverne skal se en film og svare på nogle spørgsmål løbende. Vi tilbyder to muligheder til dig og 
dine elever, der er afhængig af dit temperament og din skoles ting. 
Den didaktiske tanke er, at spørgsmålene stilladserer elevernes undren, læring og meget konkrete 
målinger på selve udstillingen. Eleverne udfylder skemaet løbende både før, under og efter 
besøget. Læreren kan i de to elektroniske udgaver forholde sig til svarene løbende og på den 
måde sætte sig ind i elevforudsætninger, elevernes arbejdsindsats og gå i dialog med dem ud fra 
dette. 

Hvis din skole bruger Google 
Googles spørgeskemaer tilbyder at eleverne kan svare flere gange på de samme spørgsmål, og 
læreren løbende kan holde øje med den enkelte elevs svar der opdateres i samme linje for hver 
gang der svares. 
Læs krav til løsningen og Fremgangsmåde. 
 
Krav til løsningen: 

● Du skal have en Google-konto 
● Dine elever skal have en Google-konto 

Fremgangsmåde (se video for vejledning) 
● Kopiere spørgeskema til eget drev 
● Læg i relevant mappe 
● “Tillad redigering efter indsendelse” 
● Del med elever 
● Se svar 

 
Find yderligere hjælp og spørgeskemaer på hjemmesiden. 

Spørgeskemaer til print 
Hvis din skole ikke bruger hverken Google, eller du blot foretrækker det mere analoge kan du også 
finde pdf til udprint på hjemmesiden. 



Perspektiverende undervisningsforløb 

DR/skole 
● Klima, hvad rager det mig? 
● Unge laver film om klimaet 
● Transport 
● El, vand og affald 
● Forurening 
● Geografi: Klimaændringer 

Clio 
● Transport og teknologi 
● Gæt en by 
● Drivhuseffekt 
● Drivhuseffekten (film) 
● Vores varme Jord 
● Spor i landskabet 
● Biologi: Olieforueringen 
● Biologi: Et varmere Danmark 
● Biologi: Nye arter i Danmark 

Gyldendal 
● Menneskeskabt drivhuseffekt 
● Olie som energikilde 
● Alle skal spare på energien 
● Problemer med fossile brændstoffer 
● Hvor ligger verdensdelene henne? 
● Faget geografi: Transport og globalisering 

Faget geografi: Industri, handel og transport 


