
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
BLOK3 
Målgruppe: 
7. Årgang tværfagligt projekt med fagene dansk, matematetik, naturfag samt div. linjefag 
 

Omfang: Alle lektioner i uge 39 incl.. 11.sept., 28.sept og 3. okt.  
 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Design to Improve Life Kompasset beskriver en iterativ innovationsproces, som bygger på, at produktet bliver testet gennem hele processen. Denne 

proces har stort fokus på brugeren/modtageren og er mine øjne specielt velegnet til skole/virksomhedssamarbejde.  

At innovationsprocessen i denne sammenhæng anvender en iterativ arbejdsmetode betyder, at eleverne hele tiden forbedrer et resultat og på den 

måde nærmer sig en kvalificeret løsning på et problem. Hver gang de har været gennem en fase, arbejdes der med 

en kritisk vurdering af resultatet i forhold til, hvad det er eleverne vil.  

Een fase består af divergerings- og konvergeringsteknikker(divergering og konvergering beskrives i separat kapitel), 

hvilket giver eleverne en lille brik til det endelige produkt. Det betyder, at arbejdsprocessen bliver brudt ned til 4 

faser, der alle har et specifikt fokus, som til sidst sættes sammen til det endelige produkt. Min erfaring er, at dette 

hjælper eleverne til at kunne overskue arbejdsprocessen. Specielt de elever, som normalt har udfordringer med at 

arbejde med længere projekter, nyder glæde af at få hjælp til at bryde processen op i kortsigtede mål.       

Du kan finde en intro til kompasset: kompasvideo, og du kan finde undervisningsguiden: Undervisningsguide. 

Du kan med stor fordel hente undervisningsguiden, da der vil bliver henvist til opgaver fra guiden.  

I folkeskolen arbejdes der ofte med lineære processer, hvor projektet gennemløber en række faser, der hver for sig 

afsluttes, inden næste fase påbegyndes. Derfor er den første forskel, man vil opleve, når man starter med at arbejde med Design to Improve Life-

processer, at disse ikke er lineære, men at de er gentagende og tæt knyttet til den sammenhæng, de i sidste ende skal fungere i. Yderligere 

fokuseres der på brugeren, som gerne skal opleve merværdi via af det endelige design.  

Det overordnede mål med undervisningsforløbet var at lære eleverne en arbejdsmetode, som kan anvendes i forbindelse med innovationsprojektet og 
projektopgaver.   

Produkt  

fase 1 

fase 2 

fase 3 

fase 4 

http://vimeo.com/42260148
http://issuu.com/index/stacks/acd7bdee28ee4c7d86faea1710839202


 

Det kan være en fordel at klassen, inden eleverne påbegynder innovationsprocessen, har udforsket deres menneskelige ressourcer og forskellighed. 

Dette kan gøres via øvelsen Portræt og interview, der også kan anvendes til at sammensætte stærke designteams, som beror på og imødekommer 

elevernes forskellighed 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Det afhænger af elevernes valg af emner. Emnerne bestemmer teknologierne. 

 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Dansk  

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 

 

 

Kompetencemål: 

 Eleven kan udtrykke sig 

forståeligt, klart og 

varieret i skrift, tale, lyd 

og billede i en form, der 

passer til genre og 

situation 

 Færdighedsmål: 

 Eleven kan tilrettelægge 

proces fra ide til færdigt 

produkt 
 

Vidensmål: 

 Eleven har viden om 

produktionsplanlægning, 

Niveau 1  

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 

 Eleven kender til Design to 

improve life-kompasset 

 Eleven opstiller arbejdsgangen 

i punktform 

 

  

 Eleven kan forklare 

arbejdsgangen i forhold til 

Design to improve life-

kompasset 

 Eleven kan anvende 

arbejdsgangen i forhold til 

Design to improve life-

kompasset 

 

 Eleven kan udføre 

arbejdsgangen i forhold 

til Design to improve 

life-kompasset 

 



roller, faser, ressourcer, 

opgavetyper og deadlines 

Naturfag  

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM- 

 

 

Kompetencemål: 
Eleven kan designe, gennemføre 
og evaluere undersøgelser i 
naturfag 
Færdighedsmål 

 Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold 

 Eleven kan beskrive 
naturfaglige 
problemstillinger i den 
nære omverden 

 

Vidensmål 

 Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder og 
begrænsninger 

 Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold 

 

Niveau 1  

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 

 Eleven kender til forskellige 

energiteknologier 

 Succeskriterie: Jeg ved hvad 

man bruger solceller til 

 Succeskriterie: Jeg ved hvad 

man bruger vindmøller til 

 Succeskriterie: Jeg ved hvad 

man bruger andre energiformer 

til  

 Eleven kan forklare fordele 

og ulemper ved forskellige 

energiteknologier. 

 Succeskriterie: Jeg kender til 

fordele/ulemper ved solceller 

 Succeskriterie: Jeg kender til 

fordele/ulemper ved 

vindmøller 

 Succeskriterie: Jeg kender til 

fordele/ulemper ved andre 

energiformer 

 

 Eleven skal kunne udvælge 

en hensigtsmæssig 

energiform 



Foruden ovenstående mål har eleverne arbejdet med følgende mål ift. innovation og entrepenørskab: 

4.1 Handlingsdimensionen 

Undervisning og aktiviteter inden for denne dimension skal føre frem imod følgende mål: 

 Eleverne kan på eget initiativ iværksætte og deltage i aktiviteter og projekter, som har et konkret mål. 

 Eleverne kan kommunikere hensigtsmæssigt og strategisk mundtligt og skriftligt i korte og længere præsentationer. 

 Eleverne kan lede gruppearbejder og aktiviteter og håndtere åbne opgaver hensigtsmæssigt. 

 Eleverne kan forholde sig til egne roller i samarbejdsrelationer 

4.2 Kreativitetsdimensionen 

Undervisning og aktiviteter skal understøtte elevernes evne til og glæde ved at arbejde kreativt med følgende mål for øje: 

 Eleverne kan anvende kreativitet til løsning af faglige og sociale opgaver. 

 Eleverne kender metoder til struktureret idegenerering og kan anvende disse. 

 Eleverne kan udtrykke kreativitet i forskellige former gennem æstetiske udtryk, medier og handlinger. 

4.3 Omverdensforståelsesdimensionen 

Undervisning og aktiviteter skal føre frem imod følgende mål: 

 Eleverne kan anvende skolens fag til at analysere en kontekst for problemstillinger og muligheder. 

 Eleverne kan forholde sig til etiske problemstillinger i både lokale, nationale og globale sammenhænge. 

4.4 Personlig indstilling 

Undervisning og aktiviteter skal føre frem imod følgende mål: 

http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning#afsnit-4-1-handlingsdimensionen
http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning#afsnit-4-2-kreativitetsdimensionen
http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning#afsnit-4-3-omverdensforstaaelsesdimensionen
http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning#afsnit-4-4-personlig-indstilling


 Eleverne har forståelse for egne ressourcer og tro på egne evner i forhold til alene eller sammen med andre at kunne iværksætte aktiviteter 

eller løse opgaver uden en klart defineret løsning. 

 Eleverne kan acceptere egne og andres fejl og kan anvende disse som grundlag for læring. 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
De 4 faser i Design to improve life-kompasset bliver via elevernes produkter visualiseret via personaøvelser, portræt og interview, vidensmapping og 

centrale emner, mindmapping og fokus. 

Der gennemgås hver dag en sum up øvelse, hvor eleverne får mulighed for at vidensdele, lave peer to peer og feed forward øvelser, som skal 

understøtte elevernes kontinuerlige refleksion og metareflektion over deres arbejde i designprocessen.  

Foruden dette, planlagde eleverne deres projektuge dag for dag - Se fil Samarbejdsskabelon. 

 

Undervisningsdifferentiering 

Har ligget implicit i elevernes fordeling af kompetencer i deres samarbejdsskemaer, samt i sammensætning af teams ift. hvilken rolle de hver især 

havde. 

 

Forslag til evaluering: 
Evaluering foregår i form af sum ups på design, form, impact og context hver dag. Der er især fokus på proces og teamsamarbejde. 
Sum up skemaer er vedhæftet 
 

I fremlæggelsen lægges der vægt på processen, et konkret produkt der viser deres design samt mundtlige- og skriftlige præsentationen. 

Fremlæggelser 

I forbindelse med fremlæggelser kan du med fordel anvende nedenstående fokuspunkter:  

Samlet indtryk 

·· Er det samlede indtryk ét projekt? 

·· Er der sammenhæng mellem plancher, modeller og fremlæggelsen? 

·· Er der god energi/engagement? 

·· Er der argumenteret for beslutninger? 

·· Er der grundlæggende tale om en god idé? 

Formidling 

·· Hvordan fremstår den samlede formidling? 

·· Kan man forstå plancher, tekst og modeller? 

·· Hvilket indtryk giver videoen eller andet præsentationsmateriale? 

Se evalueringsark for flere detaljer. 
 



Produktet er vigtigt for eleverne, men vi lægger mest vægt på begrundelserne bag gruppens valg, samt refleksioner over, hvordan 

innovationsprocessen forløb. I de rammer vi har i folkeskolen kan det være svært at nå til et endeligt design, som er produceret, men vi kan godt 

lære eleverne at innovation ikke er et ”buzz-ord”, men en struktureret arbejdsproces.  

 
Plan 

Se ekstern fil Skema for uge 39. 
  


