
Skabelon for undervisningsforløb - Hvilebjergskolen 
 

Undervisningsforløbets titel: Fabriksmiljø. 

Eleverne skal etablere et fabriksmiljø, hvori programmering og kørsel med  Lego Mindstorm NXT´er 

indgår.  

 

Målgruppe (årgang/årgange): 5. a - et tværfaglig projekt mellem matematik, naturteknologi, 

dansk og billedkunst 

 

Omfang (antal lektioner): 10 timer(2x 5) 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling:  

Projektet med fabriksmiljøet tager udgangspunkt i en dialog i klassen, hvor eleverne skal beskrive en 

fabrik.  

Alle ”fabrikker”(makkerpar) skal beskrive et input(en råvare, et produkt), som skal forarbejdes på 

fabrikken til et produkt(et output), som skal forlade fabrikken og transporteres til et nyt sted.  

 

Eleverne præsenteres for en powerpoint med udgangspunkt i artikektur og geometri. 

 

Eleverne skal tegne 3D tegninger af deres fabrik på isometrisk papir og evt. i Geogebra. 

 

Herefter skal eleverne i gang med programmeringen af NXT´erne. De skal kunne transportere en 

råvare til fabrikken fra et givent sted og herefter kunne afhente et produkt til aflevering et andet sted. 

Eleverne skal beslutte, hvordan råvarer og produkter skal løftes og transporteres. 

Eleverne kan bruge allerede eksisterende bygninger eller selv fremstille bygninger. 

 

 



Præsentation og brugen af teknologi(er): 
 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Matematik/Matematiske kompetencer: 

Færdighedsmål: 

Eleven kan anvende hjælpemidler med faglig præcision 

Geometri og måling: 

Færdighedsmål 

Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder  
 
Naturteknologi/Modellering: 
Færdighedsmål 
Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion 

 
 

 

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 

 



● Elever kan ved 

instruktion anvende 

hjælpemidler som lineal og 

isometrisk papir. 

  

● Eleven kan programmere 

en NXT til kørsel på en 

bane 

 

 

● Eleven anvender enkle 

modeller til at beskrive en 

produktion 

● Eleven kan genkende 

og tegne geometriske 

former i både 2D- og 3D- 

format 

 

● Eleven kan tilføje en 

”arm” til NXT´en og 

begrunde mit valg. 

 
 

● Eleven bygger en 

model til brug i en 

produktion 

● Eleven kan omsætte 
2D til 3D samt at 

veksle mellem flad og 
rumlig tænkning og 
tegning  
 
● Eleven kan 
programmere NXT ´en 
til at gribe og løfte. 

 

 

● Eleverne arbejder 

med rummelige 

modeller og kan 

fremvise et forløb for 

andre 

 

 
 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål  
(Hvordan vil I synliggøre målene for eleverne, og hvordan kan eleverne være med til at formulere kriterier for, om 

målene er nået?) 

Læringsmålene hænges på en ”måltavle” i IT-lokalet, hvor der arbejdes med projektet i uge 41. 
 

På døren sættes håndtegnene ”tommel op”, ”tommel ned” og ”Tommel Lige ud”. Time-time 
evaluering. 
 
Navneskilte placeres efter dagens arbejde på måltavlen 
 
Undervisningsdifferentiering 



(Hvordan vil I ved hjælp af differentierede mål, forskellige typer opgaver og krav, arbejdsformer, materialer, 

makkerhjælp, vejledninger, ekstra støtte osv. være på forkant ift. at  imødekomme elevernes forskellige 
forudsætninger ?)  

Der afveksles mellem forskellige læringssituationer. 
Der er fælles oplæg.  
Der arbejdes i makkerpar, som beskriver fabrikstype med input og output efter egen viden og 
kendskab til råvarer og produkter 
Ved 3D tegning kan der vælges blandt forskellige opgaver i forskellig sværhedsgrad. 
Ved programmering af NXT´er arbejdes med kørsel på en bane, løfte og gribe med ”arme”.  
Eleverne kan selv programmere eller søge vejledning på Lege Green City. 
 

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:  

Måltavle med taksonomier ophænges i lokalet i uge 41 - eleverne placerer deres navne på deres  
opnåede trin(Kopi 1) 
 

Midtvejsevalueringer:  

Eleverne præsenterer deres fabrikker for hinanden og bygningerne placeres på kørebanen. 
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( Kopi 2) 
Selvvurdering af arbejdsprocessen 
 
 

Evalueringsskemaer vedhæftes 



 

 
 Der skal være eksempler på evalueringer på følgende 4 niveauer: 

- elevernes egen evaluering ud fra kriterier for målopfyldelse 
- fra elev til elev 
- fra lærer til elev 
- fra elev til lærer 

 
 
Overvej, om der i evaluering er fokus på:  

- opgaven eller produktets kvalitet 
- fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 

- elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 

 
 

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?  

 

5/10 

 

Oplæg: Arkitektur 

og geometri - 

powerpoint 

Brainstorm: 

Fabrikstyper/råvarer 

og produkteren 

fabrik - input og 

output 

 Fælles for klassen 

 

Brainstorm i grupper 

Fabrikker 

 

Tommel up 

5/10 Fabrikken: 3D 1. Jeg kan ved  Der etableres Udstilling af 



tegning på 

isometrisk papir evt. 

på Geogebra  

 

Fabrikken fremstilles 

af mælkekarton og 

placeres i 

Fabriksmiljøet(køreb

anen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første 

programmering af 

NXT 

instruktion 

anvende 

hjælpemidler som 

lineal og 

isometrisk papir. 

 

2. Jeg kan genkende 

og tegne 

geometriske 

former i både 2D- 

og 3D- format. 

 

3. Jeg kan omsætte 

2D til 3D samt at 

veksle mellem 

flad og rumlig 

tænkning og 

tegning  

 
 

makker par, som 

arbejder videre med 

deres valg af 

fabrikstype. 

makkerparrenes 

tegninger 

6/10 Valg af Løfte- og 

gribe arm til NXT 

Tilføj ”armen” til 

NXT´en 

1. Jeg kan 

programmere en 

NXT til kørsel på 

en bane 

 Makkerpar 

 

 

Tjeklisten  



 

Teamets evaluering 
Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  
Eleverne i 5.a var delt på to hold med hver sin lærer. Hver lærer planlagde og gennemførte et forløb 
med to dages undervisning til en halv 5. klasse. Vi byttede elever efter de første to dage. Fredag 
fremlagde og gennemførte hvert hold, hvad de havde lært. 
 
Efter de to første dag evaluerede vi vort arbejde med holdene. Vi var opmærksomme på, at de to 
undervisningsforløb skulle være forskellige. Hvilket vi syntes lykkedes rigtigt godt.  

 
Eleverne gav udtryk for, at det havde været nogle læringsrige dage med et varieret indhold. 
Vi er opmærksomme på, at motivationen for de nye teknologier også skyldtes, at det var noget helt 
nyt. Fremover vil vi inddrage de nye teknologier i nye temaer og emner i klassen. 

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte?  
 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen?  

Programmere til løft 

eller grib. 

 

2. Jeg kan tilføje en 

”arm” til NXT´en 

og begrunde mit 

valg. 

3. Jeg kan 

programmere 

NXT ´en til at 

gribe og løfte. 

 

 

6/10 Fabrikken beskrives 

for de øvrige hold. 

NXT-kørslen vises. 

     



 hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 

 hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet?  


