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Den mystiske by 
 

Undervisningsforløbets titel: 

Byen på den mystiske ø. 

 

Målgruppe: 

2.a og 2.b Hvilebjergsskolen  

Et tværfagligt projekt med fagene dansk, kristendom, billedkunst, matematik og N/T  

 

Omfang: 

Alle lektioner i 7 dage ( uge 4 - 5 ) 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Hvordan skaber vi i fælleskab et nyt samfund på den ” Mystiske ø ” i minecraft ?  

 

Alle elever arbejde  med Minecraft Edu som designværktøj med henblik på at samarbejde, udvikle ideer, bygge, præsentere og 

give gensidig respons på hinandens konstruktioner og fortællinger. 

Rammen for forløbet er en storylinefortælling i form af, at en gruppe børn skyller i land på ”Den mystiske ø”, som er en bane 

designet i Minecraft Edu specielt til forløbet.  

 

På baggrund af fælles dialog i klassen og samarbejde i grupper skal eleverne udforske den ” mystiske ø ” og bygge vigtige 

bygninger, der kan hjælpe dem til at opbygge et samfund på “Den mystiske ø”. Byen opbygges analogt i legoklodser og derefter 
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i Minecraft på ” den Mystiske ø ” . 

Forløbet afsluttes ved, at eleverne begrunder, beskriver og fremviser deres steder eller bygninger gennem brug af Screencatch i 

Skoletube.   

 

Eleverne skal i løbet af forløbet indtage forskellige positioner: 

1. Eleven som kritisk undersøger  
2. Eleven som analyserende modtager 

3. Eleven som innovativ og kreativ producent 

4. Eleven som ansvarlig deltager. 

Forløbet afsluttes ved, at eleverne begrunder, beskriver og fremviser deres steder eller bygninger. 

Forløbet bygger på en dialogisk og genrepædagogisk tilgang til at arbejde med computerspil, fortællinger og multimodale udtryk 

med vægt på de tre k’er: kollaboration, kreativitet og kommunikation. 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Minecraft er et af verdens mest udbredte computerspil, der giver spillere mulighed for at konstruere frit i et 3D-univers med 

digitale byggeklodser. Mange elever kender spillet fra deres fritid, og det giver gode elevforudsætninger for at arbejde med en 

innovativ tilgang til danskfaget, hvor eleverne skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, 

designe, fremlægge og give respons på deres fælles konstruktioner. 

Brugen af forløbet forudsætter, at skolen har købt og installeret Minecraft Edu på en lokal server (jf. teknisk vejledning). 

Minecraft Edu foregår i “creative mode”, og der er derfor primært fokus på, at eleverne skal bygge og samarbejde i spillet i 

modsætning til “survival mode”, hvor eleverne skal kæmpe mod monstre eller andre Minecraft-spillere. 

Desuden har eleverne ikke adgang til “Den mystiske ø” uden for skolens netværk, hvilket gør det nemmere for både lærere og 

elever at bevare overblikket over forløbet i undervisningen. Samtidig er der stabil adgang til “Den mystiske ø”, der kører på 
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skolens server uafhængigt af internettet. 

Udover Minecraft inddrager forløbet forskellige præsentationsteknologier alt efter valg af faglige mål og elevernes teknologiske 

forudsætninger. I princippet kan elevernes således både anvende analoge teknologier (fx tegninger eller legoklodser) eller 

digitale teknologier som, Powerpoint, Screencast eller Photostory til at beskrive og fremvise deres produktioner på “Den 

mystiske ø”. På den måde kan forløbet relativt let differentieres i forhold til elevernes forskellige itkompetencer og faglige 

kunnen på tværs af klassetrin. 

 

Emne: Hvordan skaber børnene i 2.klasse i fælleskab et nyt samfund på den mystiske ø i Minecraft?  

Dansk:  

Kompetencemål: 

-Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. 

-Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. 

 

Videns-og færdighedsmål: 

-Eleven kan bruge enkle funktioner i tekstbehandling 

-Eleven kan samtale om budskabet i en produktion 

-Eleven kan bruge skabeloner i respons 

-Eleven kan stave til almindelige ord 

-Eleven kan formulere undrespørgsmål 

-Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge 

 

N/T:  

Kompetencemål: 
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-Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål  

- Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller  
 

Videns- og færdighedsmål: 

- Eleven kan undersøge og har viden om hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer  

- Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber. 

- Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer  
 
 

 

Matematik:  

Kompetencemål: 

-Eleven kan anvende geometriske begreber og måle. 

Videns- og færdighedsmål: 

- Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer  

- Eleven kan anvende og har viden om skitser og præcise tegninger  

 

 

Billedkunst:  

Kompetencemål: 

-Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. 

Videns- og færdighedsmål: 

- Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner  

- Eleven kan bearbejde billeder digitalt  
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Læringsmål: Eleverne skal kende til et samfunds opbygning og derudfra skabe et eget samfund i Minecraft 
med udgangspunkt i tegninger og modeller. 

SOLO-niveau Et 
2 

Mange 
3 

Relatere 
4 

Udvide 
5 

SOLO-verbum Kende/vide Beskrive Sammenligne 
 
Anvende 

Skabe 
 
Reflektere/Generalisere 
 

Kriterie 
Vidensniveau 

Vi ved, at en by er 
bygget op omkring 
forskellige bydele. 

Vi kan beskrive flere 
bydele i Slagelse. 
  

Vi sammenligner 
Slagelses bydele med 
Sørbys bydele. 

Vi tænker over, hvordan 
byer og samfund er blevet 
skabt og holdes ved lige i 
Danmark såvel som i hele 
verden. 

Kriterie 
Færdighedniveau 

Vi ved hvordan vi 
bruger Minecraft 

Vi kan tegne et hus 
oppefra og fra siden i en 
bydel. 

Vi kan bygge huset i 
Lego ud fra 
tegningerne. 

Vi kan bygge vores hus i 
Minecraft 
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Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Der udarbejdes fire plakater, hvoraf arbejdsprocessen vil fremgå: Byggetegning, Bygge lego, Bygge i Minecraft og Screencast. 

Her flytter børnene deres navneskilte frem efterhånden som de, når de forskellige steps. 

Ved hvert step udfylder de smileys med succeskriterier: 

 

 
 

Undervisningsdifferentiering 

Vi faciliterer at alle elever kan bidrage med deres forskellige forhåndsviden inden for samfundsopbygning, byens opbygning og 

hvordan en bygning ser ud afhængig af dets formål. 

Ved at samarbejde, skaber eleverne et samfund ud fra deres forudsætninger. 

 

 

Lektionsplan: 
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Tid og 

sted 

Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

 

Se kompetencemål 

øverst. 

Arbejdsform og 

materialevalg 

Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Torsdag OPSTART forud for dagen.  

Før evaluering af hvad et samfund 

er. 

 

TUR til Slagelse 

Slagelse skal udforskes  

- industrikvarteret 

- boligkvarter 

- midtbyens opbygning 

(butikker, lejligheder, 

tandlæger, osv.) 

- veje, husnumre, skilte 

 

Jeg kender til begreberne 

industrikvarter, 

villakvarter, bymidte. 

 

Jeg kan nævne tre 

kendetegn for et samfund. 

Fælles tur til Slagelse 

 

 

 

 

Spørgsmål til turen: 

Hvorfor er der et 

industrikvarter? 

Hvilke huse bygges her ? 

Hvorfor ligger butikkerne 

som de gør?  

Hvorfor ligger cafeerne der? 

Se på husnumre.  

 

 

Brainstorm. 

Logbog 

 

gruppesamtale. 
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Fredag Erfaringer fra i går 

Hvad er der i en by. 

Besøg af en håndværker/ maler der 

har bygget huse. 

Tegne huse til byen. 

tegne dem vertikalt og horsontalt. 

 

Hvilke huse og erhverv har der 

været i Sørby og hvad er der brug 

for i en by. 

Udforske Sørby med fokus på 

byplan og opbygning. 

Vejnavne/husnumre osv. 

 

Gruppedannelse: 

Grupper på 6 elever der arbejder 

sammen 2 og 2 om en person.  

Altså 3 personer i hver 

 

Snakke om overbegreber. 

Hvem bidrager- og med hvad til 

samfundet? 

Jeg kan tegne et hus  

vertikalt.  

Jeg kan tegne et hus 

horisontalt. 

 

Jeg kan være medansvarlig 

for min gruppes 

beslutninger  

 

Jeg kender nogle 

bygninger der skal være i 

en by og ved hvad en 

byggeplan indeholder. 

 

OVERSIGT 

over gruppernes 

byggeplaner 

hænges op i 

klassen 

Udvikling af 

REGELSÆT for 

at bygge og 

samarbejde 

Foredrag af håndværker / 

maler der kan fortælles 

hvordan huse bygges. 

 

Vi har en fælles brainstorm, 

hvor vi planlægger byen- 

hvad skal den indeholde og 

derefter bliver  grupperne 

fordelt. 

 

6 grupper med boligformer : 

- villaer og huse 

- lejligheder i etage 

- industri / håndværk 

- service / kultur  

- butikscenter 

- landbrug / fiskeri 

 

tegninger i makkerpar – 

vælge hvilket hus de vil 

have i deres område 

 

Logbog 

 

gruppesamtale 
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Mandag 

 

Hvilke hustyper er der nu i byen. 

Tegne videre på husene i grupper. 

 

Bygge husene i Lego i makkerpar 

og blive enige om hvordan. 

Indretning og udseende 

 

Husene skal senere bygges på den 

mystiske ø. 

 

Brainstorm til udvikling  

af fælles ideer til at  

overleve og udforske  

et samfund 

 

Hver elev udfylder en  

printet skabelon for  

deres person. 

 

 

Bygge på deres legobygning. 

 

 

 

Jeg har ideer til, hvad et 

samfund er. 

 

Jeg kan samarbejde om at 

byge en bygning. 

 

Jeg kan gøre mine opgaver 

færdige  

 

Jeg kan lave en 

personbeskrivelse af min 

person. 

 

 

Eleverne deles ind i 

grupper på 6 elever med 3 

makkerpar. De skal i 

fællesskab udvikler 

ideer til, hvad der 

kan bygges på 

“Den mystiske ø” for at 

kunne få et samfund til at 

fungere. 

Fx. et hospital, et 

rådhus, en skole, huse, 

industri og primær erhverv  

(landbrug, gartneri , fiskeri ) 

 

 

Logbog 

 

klassesamtale 
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Tirsdag Vi starter på Minecraft Edu. 

 

Fælles introduktion til  

Storylinerammen med  

”Den mystiske ø ”  

Video på you tube  

 

Avatarerne står på skibet som i 

slutningen af videoen og går på 

opdagelse på jungleøen. 

De samler materialer og finder 

oplysninger.  

 

De finder øen og deres område og 

går i gang med at bygge. 

Aftaler hvor og hvor stort. 

 

Samfundet opbygges og husene  

 

 

 

 

 

Jeg kan finde rundt i 

Minecraft Edu. 

 

Jeg kan bygge 

 

Jeg kan samarbejde 

Eleverne er sammen to og 

to om en computer og en 

avatar i Minecraft Edu. 

Hver gruppe består af 3 

computere ( 6 elever )  

 

De skal blive enige om hvad 

og hvor de skal bygge. 

 

Der er 6 områder på øen. 

Byen på øen er gjort 

byggeklar og der er skilte 

for hver deres område. 

 

 

Logbog 

 

klassesamtale 

 

gruppesamtale  
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Onsdag Vi fortsætter  med at bygger vores 

samfund op i Mine Craft. 

 

Vi arbejde i creativ form – det 

betyder at eleverne har ” alle ” 

materialer. 

 

Vi indretter husene og laver skilte 

og husnumre. Vi sørger for 

parkeringspladser og garager. 

 

Byen på øen skal have et navn –  

de foreslår og der vælges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan overskue hvad vi 

mangler i vores hus. 

 

Jeg kan indrette huset. 

Jeg kan lave flere etager 

og flere værelser i huset. 

 

Jeg kan finde rundt på øen.  

 

Jeg kan samarbejde. 

 Elverne fortsætter med at 

bygge i Minecraft Edu og 

skiftes til at sidde ved 

computeren. 

10 minutter af gangen.  

 

Byen vokser og der laves 

udenomsarealer.  

 

Der laves tydelig skiltning 

ved husene og der hjælpes 

med at bygge færdigt. 

 

Logbog 

 

klassesamtale 
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Torsdag Vi bygger videre på husene. 

Vi snakker om hvad der mangler i 

byen og samfundet. 

 

Har vi bygget det vi planlagde ? 

Er der noget der mangler ? 

 

Screencast introduceres for alle. 

 

To og to laver de en lille film om 

deres byggeri. De lader deres avatar 

gå rundt i byen og fortæller imens. 

 

Deres film uploades til skoletube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan overskue 

arbejdsprocessen. 

 

Jeg kan finde rundt i 

screencast. 

 

Jeg kan lave en film i 

Screencast og fortælles om 

vores byggeri. 

 

Taksonomi omkring 

screencast. 

 

De fortsætter deres 

makkerarbejde omkring 

byen på øen 

 

De skal sammen eller alene 

lave en lille screencast film 

om deres byggeri. 

 

De skal fortælle mens deres 

avatar går rundt skærmen. 

Logbog 

 

Klassesamtale 
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Fredag  sidste dag – alt skal gøres færdigt:  

Tegninger 

Legobyggeri 

Minecraft byen. 

Screencast filmene 

 

Der arbejdes individuelt i forhold til 

hvad der mangler. 

 

Sammenligninger i  forhold til en  

rigtig by –  

Hvad kunne vi have gjort mere. 

 

Der skrives kommentarer på foto  

fra hele processen. 

 

Det hele gøres klar til 

forældrebesøg sidst på dagen. 

 

 Børnene fremlægger for forældre 

ved at vise dem rundt og vise dem 

Byen på øen på computer 

 

Jeg kan gøre mine ting 

færdige, så de kan 

præsenteres. 

 

Jeg kan huske hvad vi har 

lavet i løbet af denne uge. 

  

Jeg kan se en 

sammenhæng i vores 

projekt 

 

Børnene skal være færdig 

med : 

-hus tegninger 

-lego byggeri 

-minecraft byggeri 

-screencast film 

 -evaluering i form af tekst    

  til foto fra processen. 

 

Der skal laves udstillinger i 

klassen. 

 

Planche udstilling  

Et stort bord med ” lego – 

øen . 

Minecraft på computer i It. 

Screencast på It computere. 
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Evaluering: 

Før evaluering: Vi starter med at stille spørgsmålene 

”Hvad er et samfund?” 

”Hvad har et samfund brug for?” 

 

Midtvejsevaluering: 

Eleverne skriver logbog dagligt, hvor de skal reflektere over hvad de har lært, lavet af hvad de kan gøre bedre i morgen. 

Løbende vil grupperne tage stilling til, om deres bydel bygges som planlagt og efter formålet. 

3 gode ting som vi har lavet i dag:  

 

1.   

 

2.   

                                                                                                                      

3.   

 

2 ting som jeg har lært i dag: 
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1.   

                                                                                                                                    

2.   

 

1 ting som jeg vil blive bedre til / øve mig på i 

morgen:   

1.                                                                

 

 

 

Mig og min makker (samarbejde):  
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Emne: Hvordan evaluerer børnene i 2.klasse deres samfund på den mystiske ø?  

Kontekst/FFM: 
Dansk: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. Eleven kan kommunikere med 
opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverddagssituationer. 
Matematik: Eleven kan anvende geometriske begreber og måle.  
Billedkunst: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. 

Læringsmål: Eleverne kan fortælle om byen, bydelen og vise deres huse frem i Minecraft ved hjælp af Screencast. 

SOLO-niveau Et 
2 

Mange 
3 

Relatere 
4 

Udvide 
5 

SOLO-verbum kende beskrive Anvende/bruge Generalisere 

Kriterie Vi kan bruge 
Screencast. 

I screencast kan vi 
beskrive og vise rundt i 
det hus, vi har bygget. 

Vi fortæller om vores 
bydel og sammenligner 
med andre bydele. 

Vi kan også fortælle om 
hvorfor byer skabes og 
hvordan. 
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Teamets evaluering 

Vi har opnået de givne mål.  

Tegn på at læringsmålene er nået: Alle fik bygget hus i Minecraft, alle nåede at lave optagelse og rundvisning i Screencast, alle 

fik tegnet byggetegninger vertikalt og horisontalt, alle viste fælles ejerskab af både legoby og by i Minecraft. 

 

Vi oplevede, at progressionen i forløbet var rigtig god: Vi startede i det store perspektiv med ekskursion i Slagelse og helt ned i 

det nære, hvordan man bygger et hus og hvilke overvejelser, man skal gøre sig undervejs i en sådan proces. 

 

I teamet evaluerer og retter vi til hver dag efter endt undervisning.  Elever skriver hver dag logbog over deres oplevelser og 

erfaringer og der samles op hver morgen på hvor langt er vi nået.  

Den endelige evaluering sker efter projektets afslutning, hvor elevernes Screencasts viser, hvad de har lært og kan fortælle om 

byens opbygning. 

 

Vi har set innovation og teknologi i spil på et højere plan end forventet. Begejstringen og engagementet blandt eleverne har 

været fantastisk.  
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