
Skabelon for undervisningsforløb – Hvilebjergskolen  
 

 

 

 

Undervisningsforløbets titel: Kend din fortid skab din fremtid 

 

Målgruppe (årgang/årgange): 4.-6. kl. 

 

Omfang (antal lektioner): To dage i uge 4 = 12 timer  +  30 timer i uge 5.  

42 timer ialt 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: Projektet tager udgangspunkt i forskellige 

problemstillinger/behov i lokalsamfundet, som vi kan se en udvikling i. 

Vi har valgt tre forskellige ting, som vi ønsker at innovere sammen med eleverne i 

lokalområdet; Motionsbane/rute, lokalhistorisk rute og en 

Madpakkeshop - et sted med udlevering/salg af madpakker i tidsrummet kl. 7.30-8.00 

 

Med udgangspunkt i kompasset fra ”Design to improve life” gennemgår eleverne disse faser 

 

Fase 1: Forberedelsesfasen; eleverne laver en brugerundersøgelser. Hvem er interesseret i 

at bruge en madpakkeshop? Hvilken type mad ønskes der mulighed for? Er det varm eller 

kold mad.  

 

Fase 2: Forstå; eleverne undersøger forskellige typer af madpakker. Der tages kontakt til 

eksisterende madpakkesteder/skolemadordninger. Priser undersøges og der tages stilling 

til indpakning. 



 

Fase 3: Formgiv; eleverne fremstiller madpakker og indpakning til afstemning på skolen. 

Der tages kontakt til lokale virksomheder eller der etableres et madpakkekorps, som kan 

fremstille madpakketypen. Konceptet for madpakkeshoppen beskrives.  

 

Fase 4: Færdiggør; Der laves en bestillingsordning og konceptet kan fremlægges med 

henblik på etablering i lokalsamfundet 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): Der bruges exel-ark til en brugerundersøgelse, 

tegneprogrammer til præsentation, Imovie til fremvisning af produktionen af madpakker, 
posters til reklame, kostberegningsprogram. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og 

videns- og 

færdighedsmål fra 

FFM 

Madkundskab 

 
Færdighedsmål 
Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø. 

 

 

Opstil læringsmålene 

og kriterier for 

målopfyldelse 

taksonomisk  
  

Niveau 1  

Jeg kan beskrive en god 

madpakke 

Niveau 2 

Jeg kan forklare 

kostmodeller og bruge 

min viden til 

fremstilling af 

madpakker 

Niveau 3 

Jeg kan 

sammensætte 

forslag til 

madpakker ud fra 

kostberegninger 

Jeg kan forklare min 

opfattelser af mad og 

sundhed. 

Jeg kender til forskellige 

faktorer, som påvirker 

madoplevelsen og 

opfattelsen af sundhed 

  

  

Jeg kan komme med  

forslag til måder at 

forholde sig til sundhed 

på.  

Jeg kan forklare 

kostmodeller og 

energibehov og anvende 

kostberegnings-

programmer. 

Jeg kan sammensætte 

og vurdere 

madpakker i forhold til 

sundhed og trivsel. 

Jeg kan argumentere 

for mit valg af 

madpakketype; 

energibehov, pris og 

emballage 

 

 



Kompetencemål og 

videns- og 

færdighedsmål fra 

FFM 

 

Naturteknologi 

Færdighedsmål: 
Eleverne kan designe enkle undersøgelser 

Eleverne kan udvikle enkle produkter 

Eleven kan sammensætte et sundt måltid 

Vidensmål: 

Eleverne har viden om undersøgelsesdesign 

Eleverne har viden om udvikling og vurdering af produkter 

Eleverne har viden om kost og hygiejne. 

Opstil læringsmålene 

og kriterier for 

målopfyldelse 

taksonomisk  

 

  

Niveau 1  

Jeg lave en madpakke 

efter opskrift 

 

  

Niveau 2 

Jeg kan komme med 

forslag til en 

madpakke og 

begrunde mit valg 

Niveau 3 

Jeg kan udvikle og 

vurdere madpakker 

og tage stilling til 

emballagen 

Jeg kan fremstille en sund 

madpakke ud fra en 

opskrift 

 

 

  

Jeg kan sammensætte en 

varieret madpakke med 

hjælp fra forskellige 

kostmodeller. 

Jeg kan sammenligne 

med andre madordninger 

 

 

Jeg kan vurdere 

madordningers og 

egne forslag til 

madpakker. Jeg kan 

tage stilling til 

emballagen. 

 
 
 
 



Kompetencemål og 

videns- og 

færdighedsmål fra 

FFM 

 

Innovation og 

entreprenørskab 

 
 

Handlingsdimension : 

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.  

 

Kreativitetsdimension: 

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

Eleverne kender metoder til struktureret idegenerering og kan anvende disse.  

 
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.  
 

Opstil læringsmålene 

og kriterier for 

målopfyldelse 

taksonomisk  

 

  

Niveau 1  

Jeg kan 
samarbejde og 

få ideer  
 

 

Niveau 2 

Jeg kan undersøge 
målgruppen for min idé. 

 
 

Niveau 3 

Jeg kan visualisere og 

konkretisere min idé. 

Jeg kan bidrage med 
ideer til forskellige 
typer af madpakker 

Jeg kan i samarbejde med 
en gruppe undersøge 
produkter og priser 

Jeg kan lave 

kostvurdering 



 
Jeg kan præsentere 

mine ideer så mine 
kammerater kan 
forstå mine ideer. 
 
Jeg kan lade andre 
blive hørt.  
 

Jeg kan vælge den 
bedste idé, også selv 
om det ikke er min 
egen. 
 
 

 

 

  

   
Jeg kan sammen 

med min gruppe  
designe en spørge-
undersøgelse 
 
Jeg kan sammen 
med min  gruppe 
undersøger andre 

madordninger. 
 

 

Jeg kan argumentere 

for forskellige typer 

madpakker og 

emballage 

 

Jeg kan gennemføre 

idéen med 

Madpakkeshoppen til 

borgere i byen 

 
 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål  
De fire faser hænges synlig i lokalet: 
Forberedelsesfasen 
Forståfasen 
Formgiv  

Færdiggør 
 

 
 
 
 



Undervisningsdifferentiering 
 

At undersøge interessen og være med til at udvikle ideer til hvordan man kan etablere en 
madpakkeshop i lokalområdet er et delemne af et større emne: Kend din fortid - skab din fremtid : 
Det er tanken, at eleverne vælger ud fra interesse. Vi går ud fra, at de vælger et emne, hvor de har 
interesse og føler at de kan bidrage med noget til projektet. 
 
 

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. 
 

”Før”-viden:  

Måltavle med taksonomier ophænges i lokalet i uge 5 - eleverne placerer deres navne på deres  
opnåede trin 
 

Midtvejsevalueringer:  

Eleverne præsenterer deres madpakker for hinanden. 
Eleverne markerer med tommelen(op, lig, ned), hvordan processen kører. 
Eleverne markerer med deres hånd på en skala 1-5(tal på dørkarmen), hvordan samarbejdet i teamet 
fungerer. 
Lærer evaluerer makkerparrets fremlæggelse af produktet og deres proces 
 

Slutevalueringer:  
Tjekliste 

Selvvurdering af arbejdsprocessen 
 
 

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?  

 

 Brugerundersøgelse Eleverne skal kunne 

stille relevante 

spørgsmål. 

Eleverne skal 

gennemføre en 

undersøgelse bland 

skolens elever 

Eleverne skal 

sammenfatte/konklu

dere resultatet af 

undersøgelsen 

  

 Besøge virksomhed 

med fremstilling af 

madordning 

Slagelse 

Produktionsskole 

    

 Materiale om 

plastemballage 

Eleverne skal kunne 

forklare forskellige 

typer indpakning. 

   

 Informationer fra 

andre madordninger 

indhentes 

     

 

 

 



                     

 

 

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?  
 

Forløbet har været nøje tilrettelagt med opgaver udstukket til den enkelte lærer.  
Det har været godt at eleverne har kunnet fremvise deres produkter(madkassen, Film med 
madpakker, menuplaner, kostberegninger) løbende for hinanden. Det skaber altid en forståelse eller 
interesse, når elever præsenterer for elever. 
Nogle af produkterne har været udstillet i hele projektperioden. 

 

 

 
Fremstille modeller af 

madkasser.  

   

 Madpakketyper 

fremstilles og der 

laves kostberegning 

   

 Der tages kontakt til 

mulige 

samarbejdspartnere 

Café Grøn medvirker 

i en forsøgsordning 

torsdag d. 4/2 og 

fredag d. 5/2 

Eleverne skal 

forhandle sig frem til 

en pris 

  



Dagligt rundede vi dagens forløb og gjorde klar til næste Undervejs opdagede vi, at projektet med 
madkasserne udviklede sig. Egentlig var det plast og indpakning, som var i fokus. Men eleverne 

tænkte meget større innovative tanker med madkasserne. Der blev lavet indbyggede skraldespande, 
underholdningsting, køle- og lugtfunktioner. Det blev en meget lærerig proces for alle parter. Der er 
fantastisk at mærke, når eleverne er meget optagede af deres projekter, så må vores 
dagsprogrammer justeres ind efter det. 
 
Endelig var det en stor succes for Madpakkeshoppen at kunne indgå i et forsøg med Sørby Hallen, 
hvor der blev tilbudt varmt mad torsdag d. 4/2 og fredag d. 5/2 til en pris af 20,- kr. Eleverne fra 
Madpakkeshoppen var med til at forberede noget af maden, organiserede udleveringstationer og hjalp 

de mindre eleverne med at får maden på tallerkenen. Der var 134 spisende elever fra Hvilebjergskolen 
om fredagen. Det blev alt sammen afviklet på 1 time. 
 
Ved en evaluering med Sørby Hallen er det blevet besluttet, at vi skal lave en forsøgsordning  fra uge 
14 og frem t il sommerferien, hvis der fortsat er stor tilslutning med madordningen.  Sørby Hallen vil 
tilbyde mad om tirsdagen og torsdagen i spisepausen. Eleverne vil kunne  købe madbilleter om 
fredagen i Skolens Fællesrum. Prisen er sat til 25,- kr.  
 
Dejligt at projektet ”bar frugt”, som vi kan få glæde af fremover. 


