
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Vi spiller 
 
Målgruppe: 
7. årgang 

 
Omfang: 
10 timers innovationsdøgn + en hel skoleuge efter normalt skema for 7. årgang, samt spilcafé/fernisering (åbent hus for forældrene) på mandag 

ugen efter 
 
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 i vores 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.  

En 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 

Produkt  

fase 1 

fase 2 

fase 3 

fase 4 

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


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.   

 

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 spilkategorien. Kategorierne bestemmer teknologierne. 

Eleverne fik kursus i brugen af hummingbird, scratch, lasercutter, qr-koder og makey-makey. Elevernes innovative proces bestemte dernæst deres 

fortsatte teknologiske vinkel på projektet. 

Nogle elever brugte deres viden omkring 3D print. 

 

 Hummingbird 

 Scratch 

 Lasercutter 

 QR-koder 

 Makey-makey 

 3D print 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 

produktionsplanlægni

ng, roller, faser, 

ressourcer, 

opgavetyper og 

deadlines 

Færdighedsmål 

 Eleven kan disponere 

og layoute stof så det 

Niveau 1  

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 

 Jeg kender til Design to 

improve life-kompasset 

 

 

 

 Jeg opstiller 

arbejdsgangen i 

punktform 

 

 

 Jeg kan identificere en 

instruerende tekst  

 

 

 Jeg kan genkende en 

 Jeg kan stille 

evaluerende 

spørgsmål til 

arbejdsgangen i 

forhold til Design to 

improve life-

kompasset 

 

 Jeg kan strukturere 

arbejdsgangen i 

forhold til Design to 

improve life-

kompasset 

 

 Jeg kan disponere 

 Jeg kan 

konstruere 

projektforløb ved 

at anvende Design 

to improve life-

kompasset 

 

 Jeg kan evaluere 

egen arbejdsgang 

og planlægning 

 

 

 Jeg kan 

argumentere for, 

opbygningen af 



fremmer hensigten 

med produktet 

Vidensmål 

 Eleven har viden om 

målrettede 

dispositions- og 

formidlingsmetoder 

Færdighedsmål 

 Eleven kan fremstille 

sammenhængende 

tekster i forskellige 

genrer og stilarter 

Vidensmål 

 Eleven har viden om 

varierende 

udtryksformer 

målrettet forskellige 

målgrupper 

Færdighedsmål 

 Eleven kan anvende 

udvalgte teknologier 

Vidensmål 

 Eleven har viden om 

forskellige teknologier 

instruerende tekst 

 

  

 Jeg kan give eksempler 

på instruerende tekster 

 

 

 Jeg har kendskab til 

begrebet målgruppe 

 

 

 

 Jeg kan beskrive, hvad 

hummingbird og/eller 

scratch er 

 

 Jeg kan beskrive 

hvordan hummingbird 

og/eller scratch 

fungerer 

indholdet i en 

instruerende tekst så 

det fremmer 

hensigten med 

produktet  

 

 Jeg kan 

sammenligne 

kendetegn ved 

instruerende tekster  

 

 

 Jeg kan bedømme en 

spillevejledning  

 

 

 Jeg kan udvælge 

forskellige 

udtryksformer til 

forskellige 

målgrupper 

 

 

 Jeg kan bruge 

en instruerende 

tekst til et spil 

 

 Jeg kan opstille 

kriterier til en god 

spilleinstruktion 

 

 

 Jeg kan 

konstruere en 

instruerende 

tekst, så den kan 

anvendes 

 

 Jeg kan udvikle 

spil der passer til 

en målgruppe 

 

 

 

 Jeg kan 

programmere i 

hummingbird 

og/eller scratch 



 

 

 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Vi arbejder i løbet af ugen med synlige målbobler for innovation, entreprenørskab og dansk, med fokus på instruerende tekster. (se bilag) 

Ovenstående målskema bliver printet i A3 og hængt op i klasselokalerne. Da vi arbejder med DTIL hjulet, som gør eleverne opmærksomme på hvilket 

stadie i arbejdsprocessen de befinder sig i. Ydermere er der til faserne tilknyttet opgaver der gør eleverne kritiske overfor egen arbejdsproces og 

produktudvikling. 
Skemaerne er vedhæftede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

computerprogrammet 

til hummingbird 

og/eller scratch 

 Jeg kan løse opgaver 

ved brug af 

hummingbird og/eller 

scratch 

 

 Jeg kan udvikle 

spil ved hjælp af 

hummingbird 

og/eller scratch 



Undervisningsdifferentiering 

Der er til eleverne lavet et planer- og aftaleark, så eleverne er opmærksomme på, hvor i processen de befinder sig, samt bundet op på opgaverne i 

forhold til gruppens dynamiske samarbejde. De synlige læringsmål, giver samtidig eleverne mulighed for at arbejde på det stadie, de hver især er 

nået til. 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.  

 

 
 



Forslag til evaluering: 
Hver dag startede og/eller sluttede klassen med Sum up, Planer og aftaler, Design to Improve Life kompasset med fokus på design, form, impact og 

context. Derudover guidede vi eleverne gennem dagen ved hurtige, korte feedback/feedforward. Der var især fokus på proces og teamsamarbejde. 
Skemaerne er vedhæftede. 
I fremlæggelsen lagdes der vægt på processen, et konkret produkt der viser deres prototype samt mundtlige- og skriftlige præsentationer, i form af 

tilhørende instruerende tekster. 

 

I forbindelse med præsentationerne, har vi produceret et evalueringsark, som eleverne udfylder under præsentationerne.  

Den endelige evaluering til målboblerne og måltavlen for dansk foretog elever sig efter afslutning af projektet. 

Se vedhæftede filer. 

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

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

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

 
Plan: 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Fase: Forberedelse/Forstå Forberedelse/Forstå Formgiv Formgiv Færdiggør 
8.00 - 8.45 Introduktion: 

 Fælles info til ugen 
 Præsentation af grupper. 

 

Tjek in - find et klasseritual 
 

 Plan og aftaler 
udfyldes 

 Persona fortsat 
 
Øvelser i klassen: 

 Vidensmapping 

Tjek in med klassens 
ritual 
 

 Plan og aftaler 
udfyldes 

 

Tjek in med klassens 
ritual 
 

 Plan og aftaler 
udfyldes 

 

Tjek in med klassens 
ritual 
 

 Plan og aftaler 
udfyldes 

 

8.45 - 9.30 Formidling via udstilling:  
 Samtale om, hvad vi kan 

bruge fra kick off-dagen. 
 Jump kort - om det gode 

spil. 

I grupperne: 
 Rapid prototyping 
  Alle grupper skal 

aflevere 
materialeliste. 

I grupperne: 
 Kreativt arbejde 

med idé (brug 
Jump-kort til at 
forbedre ideen) 

I grupperne: 
 Arbejd videre 

med spillet 
 Lærerne 

kommer med 
indspark, hvis 
gruppen går i 
stå. 

I grupperne: 
 Færdiggør 

spillet og 
forbered 
fremvisningen i 
eftermiddag. 



9.45 - 10.30 Øvelser i klassen: 
 ”Open space” (sortering 

af emner i grupper) 
 ”Mindmap og fokus”  

I grupperne: 
 Eleverne begynder 

at formgive deres 
spil. 

 

Lærerne tilbyder 
kurser i: 

 Scratch 
 QR-koder 
 Instruerende 

tekster 

  

10.30 - 11.15 Øvelser i klassen: 
 Informationssøgning 

 

 Inspiration - Vi spiller 
spil 

Afprøvning - vi spiller 
spil 

Afprøvning - vi spiller 
spil 

12.05 - 12.50 Øvelser i klassen: 
Persona 

    

12.50 - 13.35 Inspiration - Vi spiller spil Inspiration - Vi spiller spil Sum up  Sum up 

13.45 - 14.30 Sum up  Sum up Evaluering Sum up Klargøring af spillecafe 

14.30 - 15. 15 Evaluering Evaluering  Evaluering Forældrespille-hygge 

15.15 - 16.00 Evaluering    Afslutning og 
oprydning 

 

 

Teamets evaluering 

Vi mødtes hver morgen, hvor vi sammen med eleverne tog fat i Plan og aftaler arket, med udgangspunkt i dagens foreliggende udfordringer. 

Ligeledes samledes vi hver eftermiddag, til udfyldelse af arket, samt samtaler vedrørende eventuelle problemstillinger. 

Teamet mødtes hver eftermiddag efter endt undervisning til fælles evaluering og vidensdeling over dagens forløb. Teamet havde her mulighed for at 

få sparring til udfordringer vedrørende elever, materialer m.fl. 

Lærerne var parvis inddelt, til observation af den enkelte lærers egen lærerrolle, hvorefter vi holdt en refleksionssamtale, hvor følgende spørgsmål 

var i fokus. 

- Hvor placerer jeg mig imellem at være en formidlende og en faciliterende lærer i dette projekt - skal beskrives ud fra konkrete eksempler, 

hvor du bevidst arbejder med din lærerrolle? 

- Hvad lykkes og hvad udfordrer lige nu? 

- Hvor vil jeg gerne arbejde mig hen i mod i min lærerrolle?  

- Hvordan kommer jeg dertil? 

 

 

 

 
 



Konklusioner og forbedringer 

Teksten i målboblerne var for abstrakt og kompleks. Det var svært at få målene formidlet og gjort til elevernes mål. Til boblerne manglede 

succeskriterierne, så eleverne ville have kunnet følge med, hvor i processen de befandt sig. 

Måltavlen fungerede meget bedre for eleverne. 

Ugen sluttede med en fernisering, hvor eleverne kunne spille hinandens spil, derefter med åbent hus til forældrene. Dette var en succes for årgangen. 

Ligeledes lykkedes eleverne i større grad at gennemføre projektugen og processen vha. det genkendelige Design to improve life-kompas. Desuden 

var det nemmere for eleverne at identificere sig med emnet. Vi har nu for anden gang haft god succes med en kick-off-dag inden projektugen, hvor 

eleverne får mulighed for at gennemføre adskillige workshops, for at ruste dem til ugen efter.  

Årgangsteamet havde stor glæde af at planlægge og gennemføre projektugen i fællesskab. De daglige møder gjorde, at der var konsensus på 

årgangen omkring aktiviteter og indhold, samt at vi kunne udnytte hinandens komeptencer. 

Elevernes arbejdsproces, deres interne aftaler og lærernes faciliterende rolle ift. gruppearbejde viste i høj grad elevernes kompetencer på forskellige 

niveauer.   


