
ELEVVEJLEDNING 7.-9. KLASSE

OPGAVE 4

O-LØB PÅ NETTET

Når du har løst opgave 4, ved du:

• Hvad en letbane er. 

• Hvordan letbaneprojektet er besluttet, planlagt og gennemført - og hvem, der  
leder projektet. 

• Hvor store bymæssige ændringer det giver, når en letbanestrækning  
skal anlægges. 

• Hvad 'ekspropriering' er, og hvordan den foretages. 

• Hvordan du kan indsamle og formidle data om folks viden om letbanen i Odense. 

• Hvordan du kan argumentere og diskuttere hvorfor, der er behov for en letbane i 
Odense.

LÆRINGSMÅL

Tøj til årstiden
Mobiltelefon/tablet

HUSKELISTE



ELEVVEJLEDNING 7.-9. KLASSE

Du skal lave en lydfil med interview samt notater til en mundtlig præsentation.

Begynd med spørgsmålene herunder - skriv dine svar ned på papir eller computer.

• Gå ind på odenseletbane.dk og find fanen Om Odense Letbane. Undersøg nu på
hjemmesiden fakta om, hvad en letbane er og kan.

• Hvordan er beslutningen af letbanen i Odense truffet - hvordan er den politiske pro-
ces? Læs mere på Wikipedia og redegør for den politiske proces af
Odense Letbane.

• Hvem står for planlægningen af projektet - og hvordan er ledelsen af projektet orga-
niseret? Find fanen Om Odense Letbane og derefter undersiden Organisation Rede-
gør for måden Odense Letbanes organisation er opbygget på, og hvem der sidder i
bestyrelsen (noter deres uddannelse og hvad de laver nu).

• Når der udføres store nye anlægsprojekter, er det nødvendigt at ændre på bybilledet.
Find fanen Om Odense Letbane dernæst Spørgsmål og svar Læs og forklar, hvad der
menes med ekspropriation?

• På hjemmesiden gives der en begrundelse for, hvorfor Odense skal have en letbane.
Find fanen Om Odense Letbane dernæst Spørgsmål og svar. Forklar, hvorfor Odense
skal have en letbane.

Gå ud i dit nærmiljø og spørg to borgere om letbaneprojektet i Odense. Spørg ind til 
hvad letbanen er for et projekt, og noter hvad de kan sige om den kommende letbane. 

Gør f.eks. brug af disse spørgsmål under interviewet - find evt. selv på flere: Ved du, hvor-
for Odense skal have en letbane? Ved du, hvad en letbane er? Ved du, hvornår letbanen 
står færdig? Ved du, hvor den skal køre? Hvad betyder letbanen for trafikken i Odense? 

Du vil gennem arbejdet med opgave 4 blandt andet bruge Odense Letbanes hjemmeside 
til at få viden om Odense Letbane og undersøge hvad letbaneprojektet i Odense drejer 
sig om. 

Du skal også lave statistik over, hvad folk i nærområdet ved om projektet.

OPGAVEFORMULERING

OPGAVE 4

O-LØB PÅ NETTET

https://www.odenseletbane.dk/om-odense-letbane/sp�rgsm�l-og-svar/
https://da.wikipedia.org/wiki/Odense_Letbane
https://www.odenseletbane.dk/om-odense-letbane/organisation/
https://www.odenseletbane.dk/om-odense-letbane/sp�rgsm�l-og-svar/



