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1. NUTIDEN (5): Eleverne introduceres til miljøet.  

De må kun trykke på de blå tags, som er nuværende brug af teknologier  

a. Eleverne få linket til produktet og går på opdagelse 

b. Opsamling på klassen. Fri snak  

c. Hvordan skaber de digitale artefakter værdi for kunderne? 

 

2. TEORIGENNEMGANG af redskabet til analyser af digitale artefakter (materiale på EMU). Jeg har 

med succes taget udgangspunkt i en smartphone i analysen. En simpel mus kan også anvendes. 

 

3. OPGAVER (2): De gule tags er opgaver, hvor eleverne skal analysere enten en Walmarts-robot eller 

Coop’s egen app. Eleverne skal benytte analyseredskabet. 

a. Eleverne kigger på de to opgaver i 360°-miljøet. 

b. Eleverne vælger individuelt eller i grupper om de vil arbejde med Wallmart-opgaven eller 

Coop-opgaven. 

c. Eleverne/grupperne fremlægger overfor hinanden. Walmart-grupper parres med Coop-

grupper. Eller besvarelserne afleveres til læreren. 

 

4. FREMTIDEN (5): Nu skal eleverne forholde sig til fremtidens digitale artefakter.  

a. Eleverne går igen ind i miljøet, hvor de skal trykke på de grønne tags, som er bud på 

fremtidens digitale artefakter. 

b. Opsamling på klassen  

i. Hvad var godt? 

ii. Hvad provokerede dem? 

iii. Hvordan skaber de digitale artefakter værdi for kunderne? 

 

5. Blandede OPGAVER (6): Eleverne skal arbejde med mindre opgaver. 

a. Eleverne slippes løs i miljøet og orienterer sig i de røde tags. 

b. Eleverne udvælger en opgave, de vil arbejde med.  

c. Fremlæggelse eller aflevering af besvarelse til læreren. 

Det er oplagt at benytte gruppearbejde. Det er op til den enkelte lærer, om eleverne skal 

aflevere besvarelsen, eller om produktet er en fremlæggelse på klassen eller i mindre 

grupper. Jeg selv foretrækker gruppearbejde og fremlæggelse på klassen. Hvis to grupper 

TAGS i den virtuelle Coop-butik  
 

Blå - beskriver hvordan digitale teknologier benyttes i butikker i dag.  

Grønne - beskriver hvordan digitale teknologier kan anvendes i fremtiden.  

Røde/gule/grå - er opgaver, som relaterer sig til digitale teknologier.  

https://emu.dk/eud/erhvervsinformatik/digital-myndiggoerelse/analyse-af-digitale-artefakter-peter-bruus?b=t437-t2837-t2841
https://emu.dk/eud/erhvervsinformatik/digital-myndiggoerelse/analyse-af-digitale-artefakter-peter-bruus?b=t437-t2837-t2841


 

har valgt samme opgave, trækkes der lod om, hvem der fremlægger - den anden gruppe 

kan give feedback.   

 

6. OPGAVE: Eleverne skal ud i den virkelige verden.  

a. Eleverne besøger en detailbutik i nærområdet. 

b. De skal få idéer til/komme med bud på, hvordan nye digitale artefakter  

i. kan understøtte den besøgte butik   

ii. kan skabe værdi for kunderne? 

Eleverne opfordres til at tænke ud af boksen og må gerne være lidt urealistiske i 

idéer - for hvem ved, måske en dag …  

c. Opsamling på klassen  

Skriv alle forslagene op på tavlen 

i. Eleverne fortæller om deres idéer  

(værdien for butikken og kunderne) 

ii. Vælg den: 

1. Mest sandsynlige idé 

2. Den Vildeste idé 

3. Den sjoveste idé 

4. Osv. 


