
Skabelon for undervisningsforløb 
 

EDISON 
 
Edison - ”bedre og sikker trafik” 
 
Målgruppe: 
7. årgangs arbejder i uge 39 tværfagligt omkring Edison projektet 
 
Omfang: 
35 lektioner i uge 39 

 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Det faglige grundlag for projektet tager udgangspunkt i Fælles Mål for det obligatoriske emne Færdselslære samt undervisningsvejledningen for det 
tværgående tema omkring innovation og entreprenørskab. Desuden bliver der arbejdet med en række Fælles Mål inden for både dansk og matematik, 
ligesom elevernes alsidige udvikling, personlige indstilling og samarbejdsevner er højt prioriteret. 
Trafik er blevet en central del af vores hverdag, og handler ikke kun om det, som er på vores veje og cykelstier. Trafik findes også i bygninger, på 
fortove, på vandet, i luften og alle de steder, hvor mennesker lever. Samtidig bruger vi masser af tid, energi og ressourcer på at transportere os rundt. 
Årets opgave i Projekt Edison 2016 er at finde nye ideer og løsninger på udfordringerne, som følger med stigende trafik i samfundet, og medtænke 
sikkerhed, som en del af projekterne. 
Alle elever på 7. årgang arbejde med løsninger til temaet ”bedre og mere sikker trafik”. Eleverne arbejder på at finde nye og innovative løsninger på 
deres problemstilling. Eleverne skal selv kunne handle på deres ide - og kunne arbejde videre med den. Det skal være realiserbart i elevernes 
øjenhøjde. 
Projektet afsluttes med en konkurrence, hvor dommere udefra vil vurdere elevernes arbejde. 
Indsæt eller vedhæft meget gerne eksempler på elevproduktioner og/eller billeder fra forløbet!! 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Eleverne vil få mulighed for at bruge en række tilgængelige teknologier. De teknologiske muligheder er fx StopMotion, Hummingbird, Lasercutter 
m.m. 
Den anvendte teknologi afhænger af elevernes hidtige berøringsflade. 

 

 

 

 



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 

Kompetencemål og videns- 
og færdighedsmål fra FFM 

 

Opstil læringsmålene og 
kriterier for målopfyldelse 
taksonomisk 

Niveau 1 
Kender til, gengive, 
gentage….. osv. 

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne 
ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, 
undersøg,....osv 

Jeg kan gentage, hvad idéer 
til god læring er og, hvad godt 
samarbejde er. 

Jeg kan forklare med egne ord, 
hvornår jeg lærer og, hvordan 
godt samarbejde er. 

Jeg tænker over, hvornår jeg lærer 
bedst og hvordan jeg samarbejder 
godt med andre. 

 

Jeg kan gengive egne og 
andres gode idéer. 

Jeg kan fortælle om, hvad der skal 
til for at en idé kan blive til 
virkelighed. 

Jeg lærer at vurdere, om en idé kan 
gennemføres og at undersøge, hvad 
der skal til for, at den kan 
blive til virkelighed. 

 

Jeg kan få og fortælle om en 
ide, og jeg kan give feedback 

Jeg kender til måder, jeg 
præsenterer idéer på, og jeg kan 
tage imod gode råd og feedback. 

Jeg øver mig i at præsentere mine 
idéer og produkter, så det giver 
mening for andre. Og jeg 
øver mig i at give og tage imod gode 
råd og feedback 

 

Jeg giver ikke op Jeg forsøger at finde hjælp, når 
jeg skal videre eller er ved at give 
op 

Jeg tænker over, hvordan jeg 
kommer videre, når jeg har lyst til at 
give op. 

 

Jeg forsøger at tage aktiv del i 
gruppearbejdet 

Jeg tager aktiv del i 
gruppearbejdet og løser de 
opgaver, jeg bliver tildelt 

Jeg øver mig i at tage medansvar for 
min gruppe, så vi alle er med til at 
bestemme, og alle hjælper til 

 

Jeg har hørt om innovation og 
entreprenørskab 

Jeg kan med egne ord forklare, 
hvad innovation og 
entreprenørskab er 

Jeg får viden om, hvad innovation 
og entreprenørskab er, og hvorfor 
det er vigtigt at arbejde med det 

 
 



Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål: 
Vi vil synliggøre målene for projektet på Meebook og hænge dem op i klasserne, så de hele tiden kan følge med i deres proces og progression. De skal 
have mulighed for at 
Undervisningsdifferentiering 
Differentieringen vil løbende ske gennem ugen, mens vi ser og vurderer elevernes arbejde og proces. Differentieringen vil ligeledes ske gennem krav 
og forventninger til elevernes opfinderi og inddragelse af teknologi. 
Hvordan vil I ved hjælp af differentierede mål, forskellige typer opgaver og krav, arbejdsformer, materialer, makkerhjælp, vejledninger, ekstra støtte 
osv. være på forkant ift. at imødekomme elevernes forskellige forudsætninger? 

 
 
 
 
Forslag til evaluering 
Evalueringerne skal tage udgangspunkt i en afdækning af ”før”-viden og skal omfatte både midtvejsevalueringer og slutevalueringer. Der skal være 
eksempler på evalueringer på følgende 4 niveauer: 

-       elevernes egen evaluering ud fra kriterier for målopfyldelse (de har fået et ark med målkriterier og de er indskrevet i MeeBook) 
-       fra elev til elev (de snakkede med hinanden løbende i processen) 
-       fra lærer til elev (sker løbende hele ugen ved bl.a. vejledning) 
-       fra elev til lærer (sker løbende hele ugen ved bl.a. vejledningssamtaler samt videolog) 

 
Evalueringsskemaer vedhæftes 
Overvej, om der i evaluering fokus på: 

-          opgaven eller produktets kvalitet 
-          fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 
-          elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 

 
 
 
 
 
Teamets evaluering 
Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet? 

·         hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte? (Vi mødes ved afslutningen af hver dag og holder møde i teamet). 

 


