
 Hvilebjergskolen  
 

 

 

 

Undervisningsforløbets titel: Mælken - fra ressource til færdigt produkt 

 

 

Målgruppe (årgang/årgange): 3. Årgang tværfagligt projekt med fagene dansk, madkundskab, 

natur og teknik og billedkunst 

 

 

Omfang (antal lektioner): Alle lektioner i en hel undervisningsuge og to skoledage 

 

 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

 

Vi tager udgangspunkt i mælkeproduktion og følger mælkens vej fra produktion til konsumption.  

På baggrund af fælles dialog i klassen, søgning på nettet, materialer fra CFU,  en tur i brugsen (hvad 
findes der af mælkeprodukter i køledisken?) besøg på Frimandsgaarden (kunne forklare hvad der sker, 
når køerne bliver malket), skal eleverne i makkerpar indsamle viden og videreformidle den til 

hinanden.  

Undervejs i forløbet skal eleverne selv udvikle og afprøve et børnevenligt sundt mellemmåltid, hvori 

der indgår et mælkeprodukt 

 

Forløbet afsluttes ved, at eleverne begrunder, beskriver og vælger den bedste opskrift udfra fasttlagte 



kriterier af eleverne selv.  

 

 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): Alle elever arbejder med Småp Skyd en tegneserie, 

Tagxedo, Wordle og Book creator som designværktøj med henblik på at samarbejde, udvikle ideer, 

præsentere multimodale tekster og give gensidig respons på hinandens ideer og fortællinger. 
 

 
 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
FM:   Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden 

 

       Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og på biblioteket 

            Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer 
 
            Eleven kan fremstille en digital billedfortælling 
 
 

VM. Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer 

       Eleven kan give respons på teksters genre og struktur 

       Eleven har viden om teksters genre og struktur 

            Eleven har viden om metoder til strukturering af viden 
 

       Eleven har viden om enkle digitale animationsteknikker 

 

 

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 give eksempler på  faglig 

læsning 

 

 

Eleven kan finde småP 

 

  
 Eleven kan tage billeder med i-pad 

 

Eleven kan genkende en  personlig 

beretning 

 Eleven kan anvende brugbar 

læsestrategi ved faglig læsning. 

 

 

Eleven kan anvende småP 

 

 

Eleven kan lægge billeder over i sin 

billedmappe 

 

Eleven kan anvende personlig 

beretning om sit besøg på 

virksomhed 

 Eleven kan handle ud fra ny 

viden  

 

Eleven kan vælge den ønskede 

skabelon i småP  

 

 

Eleven kan vælge de bedste 

billeder til sin produktion 

 

Eleven kan skrive berettende 

og multimodale tekster 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
    

FM:Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource 

VM.Eleven har viden om enkle produktionskæder 

 

 

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 gøre rede for enkle 

processer i mælkeproduktion 

Eleven kan beskrive processer i 

mælkeproduktionen 

Eleven kan illustrere processer 

i mælkeproduktionen i tekst og 

billeder  

 
 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål  
Vi vil gennemgå målene med eleverne i starten af forløbet. Vi har udarbejdet lister med succeskriterier, som eleverne 
skal bruge undervejs for at se hvor langt de er i processen. Disse lister er ophængt i stor størrelse i klassen 
 
 



Undervisningsdifferentiering 
 

 

Forslag til evaluering 
 
Eleverne får hvert et lille symbol med navn på som de selv skal flytte på i forhold til, hvor de er i processen. 

Dette skulle også gerne give eleverne et visuelt værktøj til at se hvem af deres kammerater de bede om hjælp 
Ved denne evaluering har vi fokus på elevernes evne til at kunne koncentrere sig og samarbejde om en proces. 

 

 
Disse tjeklister fik eleverne brugt undervejs i forløbet og sat i deres egne mapper. 

 

Tjekliste 

 

Formidling af produkter 









3. Jeg kan fremstille en planche i 
Wordle/Tagxedo, som kreativt viser 
mælkeprodukter
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2. Jeg kan åbne præsentationsprogram i SmåP
 


1. Jeg kan nævne mindst 10 mælkeprodukter




 

Tjekliste 

 

Formidling  



7. Jeg kan printe min opskrift og dele den med 
andre




6. Jeg kan skrive tekster til min opskrift med de 
rigtige billeder i min skabelon





5. Jeg kan indsætte billeder i min skabelon


4. Jeg kan vælge en skabelon til min tegneserie







3. Jeg kan åbne programmet ”Skyd en 
tegneserie” i SmåP



2. Jeg kan lægge billeder i min billedmappe
 
1. Jeg kan tage billeder af de ting, jeg skal 
bruge til min opskrift




 

Tjekliste 

 

Opskrifter 

4. Jeg kan vælge en opskrift og afprøve den


3. Jeg kan se, om den opfylder de krav, jeg skal       
forholde mig til 



2. Jeg kan læse og forstå en opskriften 


1. Jeg kan søge efter en opskrift på internettet 



eller på biblioteket 




 

 
Plan 
 
Udfyld skemaet herunder 
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Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Dag 1 Fagliglæsning 

Træne brug af elektroniske 

værktøjer 

Søgning af opskrifter 

Book creator, Comic Life 

Wordle, Tagxedo 

 

Anvende læsestrategi 

Åbne småP 

Tage billeder 

Gemme billeder I 

billedmappe 

Makkerpar 

i-pads 

computere 

læsekasse fra CFU 

Tjekliste 

Succeskriterier 

Dag 2 Besøg på en bondegård Følge en proces fra ressource 

til færdig produkt 

 Ekskursion  

Dag 3 Beretning om bondegård 

Forsøg med opskrift 

Skrive en personlig beretning 

Søge og afprøve opskrift 

Tage billeder  

Bruge Comic Life til opskrift 

 

 Makkerpar 

I-pad 

Computer 

Forsøg i skolekøkken i mindre 

grupper 

Tjekliste 

 Succeskriterier 

 

Dag 4 Beretning om bondegård 

Forsøg med opskrift 

Skrive en personlig beretning 

Afprøve og tage billeder af 

opskrift 

Skrive fagtekst om 

mælkefremstilling 

  Makkerpar 

I-pad 

Computer 

Forsøg i skolekøkken i mindre 

grupper 

 

Tjekliste 

 Succeskriterier 

 

Dag 5 Forsøg med opskrift 

fremstilling af egne opskrifter 

billeder  

 Skrive en personlig 

beretning 

Afprøve og tage billeder af 

opskrift 

Skrive fagtekst om 

mælkefremstilling   

Makkerpar 

I-pad 

Computer 

Forsøg i skolekøkken i mindre 

grupper 

Tjekliste 

 Succeskriterier 

 

Dag 6 Formidling af opskrifter 

Færdiggørelse af beretning om 

Færdiggørelse af beretning, 

opskrift og fagtekst 

Makkerpar 

I-pad 

 



 

Teamets evaluering 
Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  
Elevernes udbytte af undervisningen:  

Eleverne skulle hver dag flytte deres navnesymbol på trintavlerne i klassen. 
De udfyldte tjeklister for hvert område til eget brug. 

Deres produkter blev hængt op i klassen og på gangen, efterhånden som de blev færdige. 
Eleverne udarbejdede selv succeskriterier for deres egne produktioner af opskrifter og i makkerpar bedømte de 

hinandens produkter. De fire bedste produkter blev fundet og havde vi haft mere tid kunne vi have valgt at afprøve de 
valgte opskrifter i praksis. 

Kun få elever nåede alle de muligheder vi havde opstillet, men alle nåede en personlig beretning og at afprøve en 
opskrift i skolekøkkenet. 

 
Elevernes oplevelse af undervisningen:  

Eleverne gav udtryk for -at gårdbesøg med gennemgang af et moderne landbrug var rigtig spændende. 
- at arbejde sammen i makkerpar med egen opskrift i skolekøkken var rigtig godt 

- at lære at tage billeder og sætte dem ind i Comic Life var godt at lære 

- at det var smart at man kunne få hjælp af kammerater som var længere fremme i 
processen 

- at det var to rigtig gode uger. 
Vores samarbejde: 

Vi snakkede sammen hver dag og justerede de steder vi oplevede der var behov for det. 
Erfaringer: Vi vil fremadrettet prøve oftere at bruge trintavler i klassen, så eleverne vænnes til at spørge deres 

kammerater om hjælp. Kun 25% af eleverne benyttede sig af dette og vi så gerne at endnu flere lærte at benytte sig af 
dette. 

 
 

 

Opskrifter 

gårdbesøg Computer 

 

Dag 7 Fremlæggelse og afslutning    



 Trin 4  
Jeg kan vælge en opskrift og afprøve den. 

Trin 3  
Jeg kan se om den opfylder de krav jeg skal holde mig til 

Trin 2       
Jeg kan læse og forstå opskriften. 

Trin 1      
Jeg kan søge efter en opskrift på internettet eller på biblioteket          

FORMIDLING 

Trin 7  
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Jeg kan printe min opskrift og dele den med andre. 

Trin 6  
Jeg kan skrive tekster til min opskrift med de rigtige billeder i min skabelon 

Trin 5  
Jeg kan indsætte billeder i min skabelon 

Trin 4  
Jeg kan vælge en skabelon til min tegneserie 

Trin 3  
Jeg kan åbne programmet ”Skyd en tegneserie” i småP 

Trin 2  
Jeg kan lægge billeder i min billedmappe 
Trin 1     
Jeg kan tage billeder af de ting jeg skal bruge til min opskrift              
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Virksomhedsbesøg                 

Trin 4          
Jeg kan lave min personlige beretning i powerpoint. 

Trin 3          
Jeg kan skrive berettende om besøg på en virksomhed og bruge billeder der 
passer til min tekst 

Trin 2          
Jeg kan tage noter og billeder ved besøg i en virksomhed 

Trin 1          
Jeg kan læse faglitteratur om vores emne og lære om mælkeproduktion 
 

Formidling af produkter 
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Trin 3          
Jeg kan fremstille en planche i Wordle/Tagxedo som kreativt viser 
mælkeprodukter. 
 

Trin 2            
Jeg kan åbne præsentations program i småP 
 

Trin 1         
Jeg kan nævne mindst 10 mælkeprodukter 
 

Krav til opskrift 
1. Du skal finde et mellemmåltid/snack. 
2. Der skal indgå en eller anden form for mælkeprodukt i din opskrift 



3. Det skal være et sundt mellemmåltid og ikke indeholde for meget 
sukker eller fedt. 
4. Du skal selv kunne lave det. 
5. Du skal selv lave en indkøbsseddel og den skal godkendes af en 
voksen. 
 

Fagtekst 

Trin 4   
Jeg kan beskrive mælkens vej fra producent til forbruger i programmet 
bookcreator 
 

Trin 3    
Jeg kan finde billeder der understøtter min tekst. 
 

Trin 2    



 Jeg kan indsamle viden om vores emne 
 

Trin 1  
Jeg kan orientere mig i en fagtekst 
 
 

 
 

 
 

JG og PB 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Eksempler på elevprodukter 
 

Opskrift i Comic Life: 

 



 

  



Elevprodukt om besøg på virksomhed 

 

 
  



 

 
 
  





 
  



 

 
 


