
Skabelon for undervisningsforløb – Hvilebjergskolen  
 

 

Undervisningsforløbets titel: Kend din fortid - skab din fremtid. 

- Skab en sundhedssti i vores lokalområde 

 

Målgruppe (årgang/årgange): 4. – 5. - 6. klasse 

 

Omfang (antal lektioner): 7 undervisningsdage fra 8-14 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Overordnet emne : Udvikling af lokalområdet. 

Del-emne: Udvikle ideer til uforpligtende og sund motion rundt omkring i byen. 

På baggrund af undersøgelser skal eleverne fremlægge ideer, evt. bygge modeller og konkret skabe ideen. 

Eleverne skal ligeledes formidle deres naturfaglige viden om kroppen og dennes brug af redskaber og poster. 

 

Vi bruger kompasset fra ”Design to improve life” i forenklet form: 

Forberedelse: Kende hinanden og gruppedannelse. Brugerundersøgelse, Ordstorm med posters 

Forstå: Hvem er målgruppen? Finde inspiration og viden om emnet samt undersøge og indhente viden om muskler, åndedræt og 

puls. Undersøge nærmiljø for idéer 

Formgiv: Visualiser konkret idéer – finde steder og øvelser, beskrive og optage 

Færdiggørelse: Færdiggør arbejdet/udfør konkret opgaven med udførelse og opsætning af QR-koder og afprøvning af ruten med 

andre elever. Evaluering/refleksion 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Kameraudstyr til optagelse af små sekvenser med demonstration af hvordan man bruger redskaberne/naturen og hvilke muskler, 
der trænes 

Computer til : 
- dataindsamling af en undersøgelse blandt skolens elever og forældre samt  

- til udførelse af små infoposters til redskaberne med tegninger og tekst – til de brugere, der ikke har mobil eller app til 
scanning af QR-koder 

- udførelse af QR-koder 

- Google map til oversigt over byen og mulige placeringer af poster samt indskrivning af ruten med billeder 
Mobiltelefoner og I-pads til scanning af QR-koder (afprøvning) samt app til pulsmåling. 



 

 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 

 

 

Kompetencemål fra FFM for 

N/T 

Eleven kan beskrive enkle 

naturfaglige og teknologiske 

problemstillinger 

 

Eleven kan anvende modeller 

med stigende 

abstraktionsgrad  

 

Eleven kan gennemføre enkle 

undersøgelser på baggrund af 

egne forventninger   

 

Kompetencemål fra FFM for 

Idræt 

 

Eleven kan samtale om fysisk 

aktivitets betydning for 

kroppens grundform, sundhed 

og trivsel  

 

 

Færdigheds- og vidensmål fra FFM for N/T 

 

Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt   

Eleven har viden om medier og formidlingsformer 

   

 

Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning  

Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning 

   

 

Eleven kan undersøge åndedræt og blodkredsløb   

Eleven har viden om åndedræt og blodkredsløb hos mennesker og dyr 

  

  

Færdigheds- og vidensmål fra FFM for Idræt 

 

 

Eleven kan måle hvile- og arbejdspuls  

Eleven har viden om målingsmetode for hvile og arbejdspuls  

 

 

 

 

    



Kompetencemål og videns- og 
færdighedsmål fra FFM 
 
INNOVATION OG 

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 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  
 

 

Jeg kan med modeller fortælle 

om menneskets opbygning og 

brug af muskler 

 

Jeg kan undersøge 

åndedrættet hos mennesker 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan formidle min viden om 
muskler, åndedræt og 

blodkredsløb hos mennesker  

 

 

 

 

 

Jeg kan måle hvile- og 

arbejdspuls 

Niveau 1  
Kender til, gengive, gentage….. 

osv.  

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

Jeg kan give eksempler på 

muskler, der arbejder sammen  

 

 

 

Jeg kan genfortælle og deltage i 

undersøgelser af mit hjerte og 

min puls når jeg dyrker motion 

 

 

Jeg kan hjælpe med at lave en 

video, der gengiver hvad der sker 

med muskler, åndedræt, hjerte 

og puls på når man dyrker motion 

 

 

 

Jeg kan gengive hvordan man 

laver QR-koder 

 

 

Jeg kan give eksempler på 

metoder til at måle puls  

 

Jeg kender til forskellen på hvile- 

og arbejdspuls  

Jeg kan med egne ord fortælle 

hvordan muskler arbejder 

sammen 

 

 

Jeg kan forklare hvad der sker 

med hjertet og pulsen når jeg 

dyrker motion 

 

 

Jeg kan lave en video, der 

demonstrerer hvad, der sker med 

vores åndedræt, hjerte og puls på 

vores poster 

Jeg kan vise hvilke muskler vi 

træner og hvordan 

 

Jeg kan demonstrere hvordan man 

laver QR-koder 

 

 

 

Jeg kan forklare hvordan man 

måler puls 

 

Jeg kan med egne ord fortælle 

forskelle på hvile- og arbejdspuls 

Jeg kan undersøge hvilke 

muskler der hæfter til en 

bestemt knogle 

 

 

Jeg kan teoretisere hvad der 

sker med puls og hjerte når man 

dyrker motion 

 

 

Jeg kan lave en video, der 

fortæller hvorfor man skal dyrke 

motion i forhold til muskler, 

åndedræt,  

 

 

 

Jeg kan analysere hvem QR-

koder som formidling henvender 

sig til 

 

 

Jeg kan analysere forskellige 

metoder til måling af puls  

 

Jeg kan vurdere målinger af 

hvile- og arbejdspuls 



ENTREPRENØRSKAB 
 
 

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.  

Læringsmål og kriterier for 
målopfyldelse taksonomisk  
 
 

 Jeg kan samarbejde og få ideer  

 

 

 

Jeg kan undersøge målgruppen 

for min idé. 

 
 
 
 
 
Jeg kan visualisere og 
konkretiserer min idé. 

Niveau 1  
 

 

Niveau 2 Niveau 3 

Jeg kan bidrage med ideer til 

motionsposter i Sørbymagle. 

Jeg kan lade andre blive hørt 

 

 

Jeg kan hjælpe med at tælle 

sammen og indtaste resultater 

fra vores undersøgelse af 

beboernes motionsvaner i 

Sørbymagle 

 

Jeg kan deltage når vi 

undersøger nærområdet for 

idéer til poster  

Jeg kan hjælpe med at optage 

vores idéer til vores poster 
 

 Jeg kan udvikle og præsentere mine 

ideer til motionsposter for gruppen. 

Jeg kan acceptere andres forslag 
under processen. 
 

Jeg kan, i samarbejde med min 

gruppe, lave en enkel statistik over 

vores undersøgelse af beboernes 

motionsvaner i Sørbymagle 

 

 

Jeg kan undersøge og udvælge  

steder til poster i byen 

 Jeg kan sammen med min gruppe  

Finde på, og optage vores idéer til  

posterne 
 

Jeg kan vælge og argumentere 

for den bedste idé til 

motionsposter, også selv om 

det ikke er min egen. 

 

Jeg kan analysere vores 
undersøgelse vha. af de 
indtastede data 
 
 
 
 
Jeg kan tegne og opmåle ruten 
og afsætte posterne på et kort 
 
Jeg kan lave beskrivelser af 
vores øvelser 

 



Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Målene vil hænge synligt i klassen, hvor de dagligt gennemgås og evalueres individuelt.  Kompasset fra ”Design to improve life” vil hænge 

synligt i klassen, hvor vi dagligt taler om hvor vi er i processen. 

Evalueringerne vil vise hvor langt eleven er i processen. Der er mulighed for indflydelse ved vurderingskrydset 

 

 
Undervisningsdifferentiering 
At udvikle ideer til hvordan man kan dyrke naturfitness 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. Ligeledes vil gruppedannelsen ske ud fra egne vurderinger på en skal 1-3 af: A: Hvor god jeg er til at få idéer B: Hvor god 

jeg er til at arbejde skriftligt og teoretisk C: Hvor god jeg er til at udføre idéer. Tanken er at vi herigennem vil få en sammensætning af 3-

mandsgrupper med forskellige kvaliteter i gruppearbejdet. 

 
Forslag til evaluering: 
”Før”-viden:  

Måltavle med taksonomier ophænges i lokalet i uge 4 - eleverne placerer deres navne på deres opnåede trin.  

 

Midtvejsevalueringer:  

Eleverne præsenterer deres undersøgelser/ideer for hinanden.  

Eleverne vurderer hvordan projektet kører via Vurderingskrydset 

Eleverne markerer med deres hånd på en skala 1-5 (tal på dørkarmen) = Tjek ud hvordan dagens samarbejde og egen indsats fungerer. 

Lærer evaluerer gruppe-fremlæggelse af idé og deres proces med udgangspunkt i Vurderingskrydset og 1-2-3-4-5 

Der flyttes på måltavlen med måltaksonomier 

 

Slutevalueringer:  

Selvvurdering af projektforløb  

Åbning af stien for Hvilebjergskolens elever på den sidste dag i projektugen 

Vurderingskrydset for ugens forløb – inkl. Program og indhold 

 
 
 

 
 

 
 

 
  



Plan for 2. projektuge 28.01-5.02.2016 
 
 

Tid & Sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 
målopfyldelse, som skal 
præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og materialevalg Hvad skal der evalueres? 

Torsdag d.28/1 Præsentation/valg af 

delemne. 

Bevægelse i hallen for alle 

 

Præsentation af Kompasset 
(Design to improve life)  

Opvarmningsøvelser for hele 

min gruppe 

Øvelse til gruppedannelse samt 

gruppedannelser 

 

Forberedelse 

At få valgt emne 

At lære hinanden at kende i den 
store gruppe 

At danne grupper 

Fælles orientering 4-6.kl 

 

Gruppe/makker-arbejde 

 

Egen vurdering: 

 

Tjek ud for arbejdsindsats: 

1-2-3-4-5 

 

Fredag d.29/1 Fælles: Undersøgelse af 

motionsvaner i 4.-6. klasse 

udformes i et skema 

 

Kompasset : 

Undersøgelse af fitnessstier i 

Danmark 

 

Undersøgelse af gruppen Sund 

Sørbys idéer på nettet 

 

Tur til Slagelse og undersøge et 

område med legeredskaber for 

idéer til fitnessøvelser 

Kompasset : 

Forberedelse  

Forstå 

 

Jeg kan undersøge målgruppen 

for mine idéer 

 

Jeg kan samarbejde og få idéer 

 

 

Fælles 

Gruppearbejde 

Ideer præsenteres  

 

Computer, internetadgang 

Hjemmesider fra fx Naturstyrelsen, 

Fodsporet, Sund Sørby  

 
Kort til samarbejdsøvelser i hallen 

 

Tjek ud for Gruppens indsats 

af undersøgelser og 

udformning af spørgsmål til 

brugerundersøgelse 

 

Lærervurdering af gruppernes 

indsat til at finde på fitness-

øvelser 

 

Mandag d.1/2 Oplæg og undersøgelse af Jeg kan med modeller fortælle om Fælles Tjek ud for arbejdsindsats : 



muskler 

 

Bevægelse: Hallen med 

samarbejdsøvelser 

 

Tur på Fodsporet aflyst pga. vejr og 

transportproblemer 

Kompasset : 

Forstå 

 

menneskets opbygning og brug af 

muskler 

 

Jeg kan samarbejde med min 

gruppe 

 

Gruppearbejde 

 

Computer og internetadgang til 

Naturteknologi fra Clio. 

1-2-3-4-5 

Måltaksonomi : Muskler 

 

 

Tirsdag d.2/2 Power Points i grupperne om 

Muskler 

Bevægelse: Undersøge skolens 

område for mulige fitness-

øvelser, der træner forskellige 

muskler 

 

Oplæg og undersøgelse af 

åndedræt og puls i hvile og 

arbejdstilstand 

Kompasset:  

 

Forstå 

Formgivning 

Jeg kan formidle min viden om 

muskler 

 

Jeg kan undersøge min puls i 

hvile og arbejdstilstand 

 

Jeg kan måle min puls på 

forskellige måder 

 

Jeg kan samarbejde og få idéer 

Fælles 

Gruppearbejde 

 

Computer og internetadgang til 

Naturteknologi fra Clio. 

Mobiltelefoner og download en 

app, Heartrate, der kan måle puls 

Evaluering af samarbejde og 

egen indsats: 

1-2-3-4-5 

 

Power Points 

 

Demonstration af deres 

øvelser på skolen med 

forklaringer på hvilke muskler, 

der trænes 

Onsdag d.3/2 Spørgeskema optælles, indføres 

i Excel og data undersøges  

 

Plancher om NaturFitness 

 

Vi går en samlet tur og 

undersøger nærområdet for 

idéer og mulige poster til en 

sundhedssti i Sørby 

 

Opdeling af poster i mellem 

grupperne. Der undersøges 

nærmere på stedet og 

træningsøvelser besluttes. 

Jeg kan undersøge målgruppen 

for min idé 

 

Jeg kan formidle min viden om 

naturfitness 

 

Jeg kan samarbejde og få idéer 

 

Jeg kan formidle min viden om 

muskler og puls i forbindelse med 

motion 

 

 

Gruppearbejde Vurderingskrydset: Opsamling 

af hvad har vi fundet ud af i 

vores undersøgelse 

 

Tjek ude for samarbejde og 

arbejdsindsats: 1-2-3-4-5 



Øvelserne skal beskrives på 

skrift og evt. skitseres. Det skal 

indgå hvilke muskler, der trænes 

på posten. Er der tid laves der 

optagelser af øvelserne på 

stedet (i byen) 

 

 

Kompasset:  

 

Formgivning 

Gennemførelse 

Torsdag d.4/2 Introduktion til hvordan man 

oploader sin video til en given 

kanal på Skoletube 

Introduktion til QR-koder samt 

hvordan man genererer QR-

koder på Skoletube 

 

Grupperne arbejder videre med 

deres øvelser. De skal filmes, 

oploades til Skoletube og laves 

om til QR-koder. Der skal laves 

en skriftlig beskrivelse af 

øvelserne til hver QR-kode 

 

Kompasset: 

Gennemførelse 

Jeg kan lave QR-koder på 

Skoletube 

 

Jeg kan visualisere og 

konkretisere min idé 

 

Jeg kan samarbejde 

Gruppearbejde Tjek ud for arbejdsindsats : 

1-2-3-4-5 

 

Der laves QR-koder 

Der er lavet videoer, der 

opfylder kriterierne (vurderes 

sammen med læreren) 

 

 

 

 

Fredag d.5/2 Nogle skal færdiggøre deres 

QR-koder og sedler til at hænge 

op på posterne 

Andre laver en rute på et kort via 

Google 

Poster hænges op på ruten 

Der er guidet rundvisninger af 

vores rute for andre elever på 

skolen 

Evaluering af ruten 

Jeg kan visualisere og 

konkretisere min idé 

 

Jeg kan samarbejde 

Gruppearbejde Evalueringsskema 

Vurderingskrydset for ugens 

forløb (mundtligt i gruppen) 

Tjek ud for arbejdsindsat og 

samarbejde: 1-2-3-4-5 

Der er hængt QR-koder med 

billede og tekst på den givne 

rute 

 

Ruten præsenteres for andre 



 
 
 
Teamets evaluering 
 
Elevfordeling: Til en anden gang, så er det vigtigt at man forsøger at tilgodese en bedre blanding af både klassetrin og elevressourcer. Det blev 

hurtigt klart at der skulle skrues ned for både ambitioner og indhold, og der skulle være en mere stram og styret struktur for projektet end 

planlagt. 

 

Gruppedannelse i gruppen: Det var en rigtig god øvelse med portrættegningerne, som gjorde at eleverne blev mere frie i deres samvær. 

Interviewdelen var dog for svær for flere, og derfor lavede vi en anden øvelse til at få dannet grupperne. Flere af grupperne fungerede rigtig 

godt, men der var også et par stykker, hvor vi måtte finde andre løsninger og opgaver for at få det til at fungere for alle. Med en kort snor i 

grupperne, blev det nogle rigtig gode dage med god arbejdsindsats fra mange flere end først ventet, og fedt at se nogle vokse med opgaven og 

tage et stort ansvar. 

 

Tid: En uge ville være passende – 7 dage var lang tid at fastholde eleverne i samme projekt. Det er dog, som altid en god oplevelse at kunne 

fordybe sig med den samme elevgruppe i længere tid. 

 

Evalueringer: Efter justeringer fungerede det ok. De fleste elever var realistiske med deres egen læring og arbejdsindsats. Eleverne var gode til 

at sætte ord på hvad læreren og de selv kunne gøre bedre for at det blev endnu bedre. Vi var ret enige om at til en anden gang skulle vi 

hurtigere i gang med den fysiske del og det ville have været sjovere hvis vi havde bygget nogle motionsredskaber. Vi var også enige om at der 

var en årsag til at vi måtte skrue ned for netop den fysiske og praktiske del, som netop var pga. af sammensætningen af elevgruppen. Vi vil 

også anbefale at udføre sådan et projekt når vejret er mildere, for det ødelagde lidt at arbejdsglæden og den planlagte tur. 

 

Teknologi og værktøj: Den oprindelige plan var at anvende stativer, mikrofoner og klippeprogram til deres optagelser. Det endte med at vi 

sløjfede stativer og mikrofoner, da vi ikke følte os sikre på at elevene kunne håndtere disse på ansvarlig vis. Det viste sig ikke at være 

nødvendigt med videoredigering. Det var sjovt at bruge App’en til pulsmåling – især for dem, der havde svært ved at finde og blive på pulsen. 

En ting, der ikke havde været tænkt på, var elevernes læring i at lave power point og sætte billeder fra video ind i en tekst. Der var også flere, 

der ikke havde prøvet at uploade til eller bruge kanaler på Skoletube. Det var super nemt for eleverne at lave QR-koder og få dem sat ind i et 

dokument. QR-koderne fungerede på ruten, men man skal overveje om der skal være en tekst eller ej. Flere elever sagde at man behøvede jo 

ikke koden, for man kunne læse sig til øvelsen. Grunden var netop at dem uden mulighed for at læse QR-koder også kunne være med.  

 

Brugerundersøgelsen og produktet: Det var en god øvelse og gav især mening med hensyn til længde og antal poster. Efterfølgende kunne vi 

fra vores brugeres reaktioner under rundvisningen konstatere at ruten måske alligevel er lidt for lang med for mange poster i forhold til at 

fastholde elevernes interesse. Vejret kan også have sin indflydelse på oplevelsen – det var koldt, vådt og blæsende. Vi har nu fået lavet et 

Kompasset: 

Gennemførelse 

Præsentation af 

emne/evaluering 

elever 



produkt, der kan anvendes til idræt eller på særlige motionsdage i skolen. Grundet elevernes deltagelse på videoerne har vi valgt ikke at have 

dem som faste poster i byen.   



KOMPASSET   



Vurderingskrydset: både til arbejdet i gruppen og af mig/projektet        Tjek ud : hovedsaligt til samarbejde og                                          

 arbejdsindsats 

Hvad gik godt? Hvorfor? 

   Hvad kan gøres bedre? Hvordan? 

   

Blev brugt til mundtlig evaluering af arbejdsprocesser og indhold for dagens arbejde 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 

2 1 3 

5 



 
Det er svært at skulle sætte ord på sin læring – især når der skal forklares og ikke bare skrives fakta, som det ses herunder: 

 

Navn:     Dato:  

Kriterier 
 

  

Beviser og forslag til forbedring 

1 Jeg kan fortælle om de 3 muskeltyper 

 

  

   
 

2 Jeg kan fortælle og vise hvordan man 

bruger og træner forskellige 

skeletmuskler  

 

   

 

3 Jeg kan fortælle hvad muskler har brug 

for 

 

 

   

 

4 Jeg kan måle hvile- og arbejdspuls på 

forskellige måder 

 

 

   

 

5 Jeg kan fortælle om sammenhængen 

mellem motion og vores åndedræt og 

puls 
   

 

6 Jeg kan lave QR-koder på Skoletube 
   

 

7 Jeg kan samarbejde med min gruppe  

   
 



 


