
Skabelon for undervisningsforløb - Hvilebjergskolen 
 

Undervisningsforløbets titel: More to math.  Mere matematik - skriv rigtigt. 

 

Målgruppe (årgang/årgange): 0 & 1 klasse. 

 

Omfang (antal lektioner): 10 lektioner. 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling:  

 

Børnene bliver præsenteret for nye måder at lære at tælle, træne form og figur, samt følge 

en instruktion - opskrift.  

Ved hjælp af lego bygges og præsenteres opgaven.  

 

Figuren præsenteres gennem brug af right reader. Et lille program hvor eleven kan filme, 

børnestave og tage billeder af figuren, samt forklare opgaven mundtligt. 

  

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): more to math, vejledning på smartboard, og brug 
af  Ipads med app èn right reader 
 

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 

 



1.  

Kende til more to math og right reader 
 

2. 

Alle skal bygge en figur efter 

instruktionen. 

 

3. 

Løse de tre tilhørende opgaver. 

 

4. 

Få kendskab til programmet right 

reader. 

 

  

 

Nogle skal derudover vise på 

hvilken måde de har bygget 

figuren, med programmet right 

reader 

 

De skal desuden løse ”den 4.” 

opgave i instruktionen. 

 

  

 

Nogle få skal også skrive en 

lille sætning fra programmet 

right reader.  

 

 
 

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

målene er nået?) 

 
Vi vil lave succeskriterier som er rettet mod målene. 

 
Alle børn får en succesliste med smileys, som de kan farve når de har udført delmålet. 
 

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)  

 
Samarbejde… 

Vi har set på børnenes styrke/svage sider og kombineret dem parvis, med hensyntagen til barnets 

følelsesmæssige/faglige modenhed og kvalifikationer. 
 

 



 

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 SUCCESKRITERIER 
- fra elev til elev 
- fra lærer til elev 
- fra elev til lærer 

Evalueringsskemaer vedhæftes 
 
Overvej, om der i evaluering er fokus på:  

- opgaven eller produktets kvalitet 
- fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 

- elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 
 

 
SE BILAGENE MED SUCCESKRITERIER. 

 
 

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?  

 

BØRNEHAVEKLAS

SEN UGE 41 

MORE TO MATH 

SKRIV OG LÆS 

LEG OG BEVÆGELSE 

   

      

      

       



 

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?  
 

 

Vi får overblik over elevernes udbytte ved at bruge vores sunde fornuft ;). 
 

Være tilstedeværende og observerende i den udstrækning det er muligt, når man arbejder med børn i den aldersgruppe 
- 0.& 1. klasse. 

 
Vi har ligget vandret for at nå rundt om de enkelte børn, og her sikre os at alle var med i processen samt opfyldte de 

fastsatte succeskriterier. 
 

Alle børn formåede at komme gennem alle delmål. 
Alle børn i 1. klasse nåede desuden at lave en ekstra opgave i more to math samt en bog fra programmet skriv og læs. 

 
Gennem vores samarbejde i det daglige i børnehaveklassen, er vi vant til at evaluere hinanden og vores arbejde 

løbende, samt i vores fælles forberedelse. Det er en integreret del af vores dagligdag. Derfor er det relativt enkelt for 
os at evaluere på et fagligt kvalificeret niveau.  

 

Det må siges at i en teknologi uge af denne karakter - vil det være en umulig opgave at observere hinanden i 
undervisningssituationen. Der er ganske enkelt ikke tid til at gøre det, hvis man ønsker at have alle børn aktive og 

fokuserede! Det er i vores optik ikke rimeligt at have dette punkt på dagsordenen, det vil kun skabe frustration for os 
lærere, og dermed gå ud over undervisningen.  

 
MVH. Pernille og Kirsten.  

 
 


