
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Fable 
 
Målgruppe: 
8.årgangs Science-elever. Forløbet forudsætter et basalt kendskab til programmering.  

 
Omfang: 
Der er afsat mandag - torsdag i uge 39 til elevarbejde. Fredag uge 39 buges til fremlæggelser og evaluering sammen med DTU. 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Der er to Science-klasser på 8.årgang. Eleverne får i uge 3 mulighed for at vælge imellem to forskellige projektforløb. Dette gøres for at give eleverne 

mulighed for at fordybe sig inden for selvvalgt interesseområde. Teknologien og temaet er givet på forhånd, men eleverne skal selv finde en 

problemstilling og anvende teknologien til at løse deres problemstilling- 

Dette forløb tager udgangspunkt i arbejdet med DTU’s robot Fable, som skal programmeres til at løse en problemstilling inden for ældre- og 

plejesektoren.  

Eleverne introduceres til virkeområder for robotter af DTU, som starter ugen op med et kort oplæg. Det er også DTU, som står for at præsentere temaet 

omkring ældre- og plejesektoren. 

Der etableres et samarbejde med Antvorskov Plejecenter, hvor elevgruppen får mulighed for at besøge plejehjemmet med henblik på at få ideer og 

inspiration til problemstillinger.  

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
 

 FABLE-MODULAR-ROBOTIC-SYSTEM 

Fable-robotten er udviklet af DTU. Meningen med systemet er, at arbejdet med robotter ikke kun er for eksperter, men bliver til en aktivitet, som er 

tilgængelig og motiverende, sådan at alle vil have lyst til at anvende den i deres eget liv. 

Fable-konceptet er inspireret af eksisterende systemer, så som LEGO Mindstorms, LEGO WeDO og PicoCricket og er også påvirket af Seymour Paperts 

læringsteori omkring konstruktivisme. I forhold til mange andre systemer har Fable den fordel, at det er nemt at ændre på robottens udformning.  

Robotmodulerne er udstyret med sensorer, som gør robotten i stand til at reagere på dens omgivelser og brugerinstruktioner. Modulerne indeholder 

også komponenter, som muliggør bruger-feedback som lys, lyd og bevægelse. Det er muligt at programmere robotterne ved hjælp af både 

blokprogrammering og tekstprogrammering. Blokprogrammering kender eleverne fra deres arbejde med VEX-robotten og Hummingbird. 



 

 BILLEDLOG 

Eleverne skal i deres grupper tage billeder af deres arbejdsproces hver halve time. Billederne skal gennem i GoogleDocs og anvendes aktivt i deres 

fremlæggelse om fredag. Dette sker som en forberedelse til projektopgave i 9.klasse, hvor elevernes arbejdsproces indgår i bedømmelsen. 

 

Eleverne skal kunne sortere i egne billeder inden fremlæggelse og udvælge de billeder, som giver mest mening i forhold til redegørelse for 

arbejdsproces. 

 

 SYNOPSIS 

Eleverne skal sideløbende med deres arbejde med robotten og billedloggen skrive en synopsis, som skal afleveres torsdag, inden de går hjem. Synopsis 

skrives efter samme model, som de møder i 9.klasses projektopgaven. Dette gøres for, at eleverne bliver forberedt på den skriveproces, som venter 

dem i 9.klasse.  

 

Alle grupper skal fremlægge deres problemstilling. Eleverne vurderes på: 

 Arbejdsproces 

 Synopsis 

 Programmering - her er det et krav, at der er en videooptagelse af programmering. Denne video indgår i fremlæggelsen fredag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

  

  

    

Eleven kan udtrykke sig 

forståeligt, klart og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede i en 

form, der passer til genre og 

situation (DANSK) 

Jeg kender til og er tilføjet 

billedloggen. 

 

Et personligt mål kunne være at 

indsætte billeder i billedloggen hver 

dag. 

Jeg kan med billederforklare en 

arbejdsproces 

 

Et personligt mål kunne være at 

blive i stand til at sætte billeder ind 

og ordne disse i et kronologisk 

forløb i billedloggen 

Jeg kan bruge både billede og 

video til at beskrive en 

arbejdsproces i min 

præsentation.  

Jeg kan redegøre for egen 

indsats. 

 

Et personligt mål kunne være 

at bruge relevante billede for 

at beskrive egen indsats 

dagligt og evaluere i forhold til 

kompetencemålet. 

Handlingsdimensionen: 

Eleverne kan lede 

gruppearbejder og aktiviteter 

og håndtere åbne opgaver 

hensigtsmæssigt. (Innovation 

og entreprenørskab) 

Jeg kan løse en stillet opgave i 

gruppen 

 

Et personligt mål kunne være at 

komme med et forslag til en aktivitet 

Jeg kan i samarbejde med min 

gruppe løse en stillet opgave. 

 

Et personligt mål kunne være at 

blive bedre til at spørge/sige noget 

Jeg kan samarbejde med andre 

om at løse en opgave. Jeg kan 

lede og deltage i 

projektarbejde. 

 

Et personligt mål kunne være 

at blive bedre til at inddrage 



andre 

Kreativitetsdimensionen: 

Eleverne kan eksperimentere 

med opgaver og 

udfordringer, arbejde 

vedholdende og improvisere 

med brug af 

forhåndenværende 

ressourcer (Innovation og 

entreprenørskab) 

Jeg kan sætte dongle i computeren, 

åbne klods programmerings 

programmet og tænde robotmodulet . 

 

 

Et personligt mål kunne være at lære 

at tilslutte Fable robotten 

Jeg kan bruge Fable programmet 

og forklare, hvad jeg gør. 

 

 

Et personligt mål kunne være at 

prøve at blive bedre til at være 

vedholdende og blive ved indtil det 

lykkedes 

Jeg kan lave programmer på 

Fable robotten. Jeg kan 

eksperimentere med brugen af 

robotten. 

 

Et personligt mål kunne være 

at overveje nye 

brugsmuligheder. 

Omverdensforståelsesdimens

ionen: Eleverne kan anvende 

skolens fag til at analysere en 

kontekst for 

problemstillinger og 

muligheder (Innovation og 

entreprenørskab) 

Jeg kan nævne et anvendelsesområde 

for robotter inden for ældre- og 

plejesektoren. 

 

Et personligt mål kunne være at tage 

kontakt til én person inden for 

plejesektoren. 

Jeg kan i hovedtræk beskrive 

robottens anvendelsesområder 

inden for velfærdsteknologi. 

 

Et personligt mål kunne bruge og 

anvende informationer og sortere i 

disse. 

Jeg kan bruge min viden om 

robottens anvendelsesområder 

inden for velfærdsteknologi og 

overveje fremtidige 

udviklingsmuligheder. 

 

Et personligt mål kunne være 

at blive bedre til at 

argumentere ved hjælp af 

viden 

Personlig indstilling: 

Eleverne kan forstå og 

acceptere usikkerhed og 

risiko i forbindelse med 

løsning af opgaver og 

udfordringer og kan 

Jeg siger til, når jeg har brug for 

hjælp. 

 

Et personligt mål kunne være at blive 

bedre til at markere, når man havde 

brug for hjælp 

Jeg prøver og jeg bruger min 

gruppe, når jeg møder udfordringer 

 

Et personligt mål kunne være at 

øve sig i at bede om hjælp fra 

gruppen. 

Jeg tør forsøge og jeg ved, 

hvor jeg skal søge hjælp til at 

komme videre. 

 

Et personligt mål kunne være 

at blive bedre til at bruge egne 

fejl til at arbejde videre 



overkomme modstand i den 

forbindelse (Innovation og 

entreprenørskab) 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 

Kompetencemålene og vurderingskriterierne ophænges i klassen og udleveres til eleverne. 

Eleverne skal indenfor deres givne niveau selv formulere et personligt mål, som kan hjælpe dem på vej videre mod det næste niveau. Eleverne vurderes 

både ved hjælp af egen evaluering, mundtlig feedback og gruppekommunikation. Der vil også gennem arbejdet med de forskellige opgaver være 

mulighed for at snakke med den enkelte elev om deres progression og eventuelt rette deres egen vurdering af niveau til. 

 

Det er gruppen og lærernes opgaver at holde eleverne op på de forskellige målsætninger. Hvad er det vi laver, hvorfor laver vi det og hvad kan vi bruge 

det til er hovedsætninger for forløbet. Eleverne skal gennem deres arbejde med målene se på egen læringsproces og overveje, hvad der virker for dem.  

 

Nogle elever vil ikke kunne formulere personlige mål uden hjælp. Det kan være nødvendigt med støtte fra anden elev eller lærer. Enkelte vil have brug 

for, at læreren tager den fulde styring der. 

 

Undervisningsdifferentiering 

Robotten i sig selv lægger op til en del differentiering, da man med minimale programmeringskompetencer kan få den til at løse forskellige opgaver, 

hvilket giver svagere elever mulighed for at komme i mål med en eksemplarisk programmering. Samtidigtig er det muligt at introducere 

tekstprogrammering og vanskeligere programmeringsopgaver til de stærkere elever.  

 

Enkelte elever har svært ved at overskue gruppestrukturen i længere tid af gangen. Her må læreren, sammen med eleven, lave en vurdering af, 

hvornår grænsen er nået. Det primære mål med ugen er ikke at samarbejde (socialt mål), men at tilegne sig viden omkring programmering og 

mulighederne deri (fagligt mål). I disse tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at lede eleverne hen mod en mere undersøgende opgave, fx 

informationssøgning. 

 

Evaluering: 

 

Eleverne indsendte for hver dag en fotologbog, hvor de skulle tage et billede og skrive en kort tekst. Dette skulle bruges både til selvevaluering (laver vi 

noget?) samt at vi lærere kunne få situationsbilleder. Vi har medsendt nogle eksempler på udfyldte fotologbøger. 

 

Afslutningsvis skulle eleverne præsentere deres arbejde (se næste side ”Rammer for præsentationen”), samt medsendte eksempler på præsentationer. 

Elever fik en mundtlig evaluering samt en karakter for deres fremlæggelse 

  



 

Rammer for præsentationen: 

 

1 Præsentation af jeres idé, herunder den problemstilling robotten skal afhjælpe, samt 
jeres hypotese og hvorledes forestiller I jer det skal ende med. 

Gerne med arbejdstegninger. 

2 Arbejdsprocessen; herunder stadier jeres robot har gennemgået (billeder og 
forklaringer). 

3 Gennemgang af programmeringen, med tilhørende forklaringer. 

4 Fremvisning af jeres robot i aktion. 

5 Evaluering af Fable-systemet; hvad er godt? Idéer til forbedring? 

6 Vurdering af egen arbejdsindsats 

7 Konklusion 

 

 

 
 
 
 
 



Plan for ugen: 
 

 

Mandag 

 

Præsentation med generel intro, David (DTU) holder et oplæg om robotter. 
 

Grundlæggende programmering i Fable. 

Tirsdag Intro til resten af ugen 

 

Oplæg om velfærdsteknologi 
 

Besøg af plejecenter 

 

Elev brainstorm af projekt ideer 

 

Besøg af sygeplejeelever - feedback på idéer 

 

Planlægning og udvikling af velfærdsrobotter 

Onsdag 

 

Udvikling af velfærdsrobotter 

Torsdag Udvikling og evaluering af velfærdsrobotter 

 

Forberedelse af præsentation af projekt. 

Fredag Øve præsentation 

 

Fremlæggelse af projekt præsentation 

 



Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Mandag 8-15.15 
8-9 Generel introduktion til 
robotter - virkeområder, 
forskningsområder. 
9-9.15 PAUSE 
9.15 - 9.45 Introduktion til 
ugen 
Små programmeringsopgaver 
Små projekter/fri leg 

Der arbejdes gennem hele 

ugen med de fælles udvalgte 

mål.  

Målene i Google Classroom. 

Klasseaktivitet 

 

Gruppearbejde 

 

 

 

Tirsdag 8-14.30 
8-9 Introduktion til større 
problemstilling og 
efterfølgende brainstorm 
(ældre- og plejesektoren) 
Besøge plejecenter - 

fokusområde 

velfærdsteknologi 

Der arbejdes gennem hele 

ugen med de fælles udvalgte 

mål.  

Målene i Google Classroom. 

   

Onsdag 8-14.30 
Arbejde med problemstilling 

Der arbejdes gennem hele 

ugen med de fælles udvalgte 

mål.  

Målene i Google Classroom. 

   

Torsdag 8-14.30 
Arbejde med problemstilling 
Aflevere synopse kl.14. 

  Der arbejdes gennem hele 

ugen med de fælles udvalgte 

   



 
 

Teamets evaluering 

 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 

Vi har for hele forløbet oprettet et virtuelt klasserum i Google Classroom, hvor vi til hver tid har adgang til elevernes arbejde. 

 

Afslutningsvis tog vi efter alle fremlæggelserne en samlet mundtlig evaluering af projektet. 

 

 

mål.  

Målene i Google Classroom. 

Fredag 8-14.30 
Fremlæggelser fra 8-12 

 Programmering 
 Synopsis 
 Proces 

Spisepause 12-12.45 
Evaluering 12.45-13.35 
Opsamling og afrunding 13.45 

- 1430 

  Der arbejdes gennem hele 

ugen med de fælles udvalgte 

mål.  

Målene i Google Classroom. 

   



 


