U N D E R S Ø G I N D E K L I M A E T - LY S

Lærervejledning
Undervisningsmaterialet har til formål at øge elevernes viden om lys. Det er hensigten, at eleverne gennem opgaveløsning, målinger, refleksion og samtaler udvikler en større forståelse af lysets betydning for
deres læring og trivsel.
Efter lektionerne har eleverne fået:
•
•
•
•

viden om indeklima og lysets betydning for deres læring og trivsel
en fornemmelse af, hvad lux er, og hvordan det kan ændre sig
viden om forskellen på det målte og det oplevede lys
en fornemmelse af dagslysets betydning for lyset i lokalerne

Samlet tid:
To lektioner
Materialet består af:
•
•
•

Lærervejledning
Fakta om lys og indeklima
Opgaveark til eleverne

•
•
•

Opsamling og plakat med klasseaftaler
A3 plakat
Instruktionsguide til appen Lux Light Meter Free

Forberedelse:
-Installer appen ”Lux Light Meter Free” på elevtelefoner/tablets
-Inddel eleverne i grupper som hver har kompas og
lommeregner
-Print siderne med øvelser til eleverne samt plakaten
-Gennemlæs vejledning og opgaver
Lektion 1:
1.
2.
3.
4.

Tag udgangspunkt i Fakta om lys og indeklima og drøft begrebet ’Lys’ i klassen (15 min)
Inddel eleverne i grupper og sørg for, at hver gruppe har adgang til en lysmåler via appen ”Lux Light
Meter Free” på tablet eller telefon (5 min)
Instruér eleverne i brug af lysmåleren jvf Instruktion til lysmålingsapp (10 min)
Lav øvelse 1* (målinger på klassen) fra Opgaveark til eleverne. (15-20 min)

Lektion 2:
1.
2.
3.

Lav øvelse 2 * (målinger på skolen) fra Opgaveark til eleverne. (15-20 min)
Lav opsamling på hvad eleverne har målt, hørt og lært. Brug evt refleksionsspørgsmål (10 min).
Udfyld til sidst plakaten med klassens indeklimaaftaler om lys (15 min)

* Del evt. klassen op i to, hvor den ene halvdel laver øvelse 1 (målinger på klassen), imens den
anden halvdel laver øvelse 2 (målinger på skolen), og så bytt rundt i mellem lektionerne.

