
Undervisningsforløb for 3. årgang - projekt uge 39 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Project Dash 

 
Målgruppe: 
3. Årgang tværfagligt projekt med fagene dansk, matematik, engelsk og bevægelse 

 
Omfang: 
Alle lektioner i en hel undervisningsuge 

 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Alle elever arbejder gruppebaseret med Dash & Dot som programmeringsværktøj med henblik på at samarbejde, programmere, fortælle, 

præsentere, quizze og give gensidig respons på hinandens produkt og fortælling. 

Rammen for forløbet er en bane med forskellige poster, som skal føre spillere igennem en fortælling suppleret med en quiz. 

 

På baggrund af en fælles præsentation af ’det gode eksempel’ og samarbejde i grupper skal eleverne blive enige om en fortælling, de vil 

præsentere for de øvrige grupper. Der er et krav om, at eleverne med i deres fortælling skal inddrage en quiz, som er udformet, så den 

inkluderer spørgsmål i f.eks. dansk, engelsk, matematik, n/t og bevægelse. 

Forløbet afsluttes ved, at grupperne præsenterer deres produkt (bane og quiz), beskriver ugens arbejde og samarbejde og fører de øvrige 

elever gennem fortællingen og quizzen. Afslutningsvist laves der peer-to-peer evaluering og medaljer deles ud. 

Eleverne vil i løbet af ugen i en logbog dokumentere deres arbejde og samarbejde med beskrivelser og billeder. 

 

  



Præsentation og brugen af teknologi(er): 

De blå Dash og Dot robotter kan bruges til leg, men i høj grad også til læring. De styres fra forskellige apps på iPad´en eller Android-
tabletten, og app´sne har forskellig sværhedsgrad, og på den måde kan eleverne finde det niveau, der passer til dem og deres erfaring. 

Robotterne kan kommunikere med en iPad, og Dash bevæger sig rundt med udgangspunkt i de programmeringer eleverne har lavet.  

Med apps på iPaden vil eleverne kunne få Dash til at bevæge sig rundt i deres fortælling, få Dash til at sige forskellige ting, og endda spille på 
xylofon.   

Projektugens tema er udformet således at eleverne får rig mulighed for at udforske deres egne evner til at samarbejde i grupper på tværs af 

klasserne, fordele opgaverne mellem sig, samt at afprøve deres fantasi i forbindelse med rammerne for det tema hver gruppe vælger til deres 

fortælling. Eleverne bliver således  

 

Forløbet forudsætter at hver gruppe har deres egen Dash & Dot kasse samt en iPad til rådighed. Desuden har eleverne brug for adgang til 

computere, for at kunne lave deres præsentationer bedst muligt. 

 

Udover Dash & Dot inddrager forløbet forskellige præsentationsteknologier alt efter valg af faglige mål og elevernes teknologiske 

forudsætninger. I princippet kan elevernes således både anvende analoge teknologier (fx tegninger eller dekorationer) eller digitale 

teknologier som fx kamera, Powerpoint, WriteReader eller Publisher til at beskrive og fremvise deres fortælling på banen. På den måde kan 

forløbet relativt let differentieres i forhold til elevernes forskellige it-kompetencer og faglige kunnen på tværs af klassetrin. 

 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 

 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  
  

Overordnet 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

 

  

 Vi får lavet en bane, som vi 

præsenterer med Dash 

  

 Vi får valgt et overordnet tema 

og arbejder med logbogen 

 

 Vi kæder tema, bane og 

fortælling til en quiz 



 

 

 

Tema 

 

 

Banen 

 

 

 

Dash & Dot 

 

 

Quiz 

 

 

 

 

Fremlæggelse 

 

 

Samarbejde 

 

 

Logbog 

 

 

 

 Vi har et overordnet tema 

 

 

 Vi har tegnet en bane 

 

 

 

 Vi kan tænde Dash og parre Dash 

med iPaden 

 

 Vi har lavet et spørgsmål - en 

post) til hvert fag (engelsk, dansk 

og matematik) 
 

 

 Vi har et færdigt produkt at 

fremlægge 
 

 Vi kan på demokratisk vis blive 

enige om et tema 
 

 

 Vi kan beskrive vores arbejdsgang 

og målene for i morgen 

 

 

 

 Vi bruger vores tema 

 

 

 Vi har farvet vores bane så det 

viser temaet 

 

 

 Vi kan få Dash til at bevæge sig 

i den ønskede retning 

 

 Vi har lavet flere spørgsmål - 

poster - til hvert fag (engelsk, 

dansk og matematik) og har 

inddraget bevægelse 

 

 Vi kan redegøre for vores 

logbog og tema 

 

 Vi bidrager alle til vores projekt 

 

 

 

 Vi kan bruge logbogen i vores 

arbejde 

 

 

 

 Vores tema er 

gennemgående  

 

 Vi har brugt andre 

materialer for at dekorere 

vores bane 

 

 Vi kan programmere Dash 

 

 

 Vores tema afspejles i 

spørgsmålene 

 

 

 

 Vi kan dokumentere 

gruppens samarbejde 

 

 Vi kan blive enige om 

arbejdsfordelingen og 

rotationen 

 

 Vi kan dokumentere vores 

gruppearbejde i 

projektugen 

 
 



Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Hvordan vil I synliggøres målene for eleverne, og hvordan kan eleverne være med til at formulere kriterier for, om målene er nået? 
 

Undervisningsdifferentiering 

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: 
Hvordan vil I evaluere, så I kan få øje på elevernes progression?  

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 

- fra elev til elev 

- fra lærer til elev 

- fra elev til lærer 

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 

 
Plan 

Udfyld skemaet herunder 
 



Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Mandag  Introduktion to Dash & 

Dot 

 Gennemgang af det 

gode eksempel 

 Opdeling i grupper 

 Gruppevis fastlæggelse 

af tema 

 Grupperne laver deres 

bane og snakker om 

poster 

 Valg af overordnet 

tema 

 Programmering af 

Dash & Dot til at køre 

banen rundt 

 Produktion af en quiz 

med fokus på dansk, 

matematik, engelsk og 

bevægelse 

 Fremstilling af en 

fortælling, der kæder 

quiz, bane og 

programmering 

sammen 

 Dokumentation af 

arbejde i logbog 

 

 Introduktion i plenum 

 

 Gruppearbejde 

 

 Makkerarbejde 

 

 Computer 

 

 Dash & Dot 

 

 iPad 

 

 Pap, papir, farver, 

tusser, lim mm. 

 Logbog ved dagens 

start og afslutning 

Tirsdag  Grupperne arbejder på 

deres fortælling 

 Opstart af Dash & Dot 

programmering 

 Udarbejdelse af 

spørgsmål 

 Arbejde med layout af 

banen 

 Se ovenstående 

niveaubeskrivelse 

 Gruppearbejde 

 

 Makkerarbejde 

 

 Computer 

 

 Dash & Dot 

 

 Logbog ved dagens 

start og afslutning 



 iPad 

 

 Pap, papir, farver, 

tusser, lim mm. 

Onsdag  Grupperne arbejder på 

deres fortælling 

 Opstart af Dash & Dot 

programmering 

 Udarbejdelse af 

spørgsmål 

 Arbejde med layout af 

*banen 

 Se ovenstående 

niveaubeskrivelse 

 Gruppearbejde 

 

 Makkerarbejde 

 

 Computer 

 

 Dash & Dot 

 

 iPad 

 

 Pap, papir, farver, 

tusser, lim mm. 

 Logbog ved dagens 

start og afslutning 

Torsdag  Færdiggørelse af 

banens layout 

 Færdiggørelse af Dash 

& Dot 

programmeringen 

 Færdiggørelse af 

fortællingen 

 Færdiggørelse af 

spørgsmål 

 Se ovenstående 

niveaubeskrivelse 

 Gruppearbejde 

 

 Makkerarbejde 

 

 Computer 

 

 Dash & Dot 

 

 iPad 

 

 Pap, papir, farver, 

tusser, lim mm. 

 Logbog ved dagens 

start og afslutning 



 
 

Teamets evaluering 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte?  

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen?  

 hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 

 hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet?  

 

Fredag  Fremlæggelse 

- Tema 

- Samarbejde 

- Quiz og 

fortælling 

- Afslutning med 

overrækkelse af 

metaljer 

  Se ovenstående 

niveaubeskrivelse 

   Peer to peer 

evaluering af 

produktet og 

fremlæggelsen 


