
 

Design af værelse 

 

Målgruppe: 

6. årgang, dansk, matematik, natur/teknologi, håndværk/design, billedkunst og bevægelse 

 

Omfang: 

7 lektioner pr. dag hele uge 9 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Projektet skal handle om design af eget værelse og design i almindelighed, samt matematiske beregninger indenfor målestok og budget. 

Sideløbende vil vi køre matematik og dansk samt bevægelse i hallen. 

 

Design i tegneprogram af tapet, gulvfliser osv. Læringsmål: At kunne bruge tegneprogram og geogebra. 

Lave model i kraftig pap af værelset. Læringsmål: At kunne omsætte mål til en anden målestok. 

Designe f.eks. lampe og efterfølgende 3D-printe. Læringsmål: At kende til computerprogram som styrer 3D-printer. 

Høre oplæg om design. Læringsmål: At kende forudsætningen for at lave god succesfuld design samt kende forskellige danske 

designsucceser. 

 

 



 

 
 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Vi bruger geogebra og sketch.io/sketchpad til at designe tapet og gulvfliser til værelserne. Vi bruger 3D-printere til at producere en 

lampe til værelset i størrelsesforhold 1:10. Vi bruger Padlet til at lægge forskellige eksempler på produkter. Vi bruger mobiltelefoner til at 

lave film som lægges på skoletube. Filmene skal være en præsentation af det færdige produkt og en evaluering af ugen. 

 

Links til Padlet som eleverne har brugt: 

 

padlet.com/vibekeasping/design6a 

padlet.com/vibekeasping/design6c 

padlet.com/vibekeasping/design6d 

padlet.com/kim_klingenberg2/skitse  

 

Link til padlet hvor der er billeder af processen: 

padlet.com/vibekeasping/projekt6 

 

 

http://padlet.com/vibekeasping/design6a
http://padlet.com/vibekeasping/design6c
http://padlet.com/vibekeasping/design6d
https://padlet.com/kim_klingenberg2/skitse
http://padlet.com/vibekeasping/projekt6


 

Målskema  

 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 

Målene herunder gælder for formiddagstimerne. Timerne efter kl 12 bruges til at øve basale færdigheder i 

matematik og dansk, samt til bevægelse 

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 

 

Jeg kender til målestoksforhold. 

  

Jeg kan lave en tegning i et givent 

målestoksforhold  

Jeg kan bruge min viden om 

målestoksforhold i 

hverdagssituationer 

Jeg kender til 3D-print Jeg kan bruge computerprogram til 

3D-print og har prøvet at 3D-printe 

Jeg kan fortælle, hvad man 

bruger 3D-print til i samfundet 

Jeg ved hvad ordet design betyder Jeg kan nævne eksempler på god 

design 

Jeg kender egenskaber ved 

god design 

Jeg kender til skitser og præcise 

tegninger. 

Jeg kan tegne skitser og præcise 

tegninger. 

Jeg kan bruge min viden om 

skitser og præcise tegninger i 

hverdagssituationer.  

 

Jeg kan omdanne en skitse til en 

rumlig model 

Jeg kan lave en præcis model af et 

værelse i rigtig målestoksforhold 

Jeg kan forklare vigtigheden af, 

at man laver skitse, tegning og 

model inden det færdige 

produkt 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 

Eleverne får målene udleveret ved ugens start, og vi gennemgår dem i klasserne. Målene hænger synligt i klassen. 



 

Undervisningsdifferentiering 

Projektet lægger op til undervisningsdifferentiering, da produktet kan laves på forskellige måder. Produktet skal laves ud fra nogle kriterier, 

men herudover er der mange muligheder for at differentiere produkterne. 

 

Evaluering: 

 

LOGBOG 

Dagens aftaler og arbejdsopgaver: 

 

Dagens resultat: 

 

Dagens udfordringer: 

 

Samarbejde 

Gruppen skriver sammen oplevelsen af: 

- arbejdsindsatsen 

- koncentrationen 

- om aftalerne i gruppen er overholdt 

 

Den enkeltes arbejdsindsats 

Alle vurderer deres egen arbejdsindsats. 

 

 

Målsætning for næste dag 

Gruppen formulerer fælles målsætningen for næste dag. 

Alle sætter en personlig målsætning for næste dag. 

 

 

 

  



 

 

 

Teamets evaluering 

 

● Vi deler filer på google drev 

● Vi evaluerer undervisningen hver dag efter 14.30 

● Vi beskriver projektet og lægger det på learningtechlab.dk 

 

Hvad er vi glade for i forløbet? 

 

● Det var et godt forløb til at konkretisere begrebet målestoksforhold 

● Der var et stort ejerskab og glæde til projektet 

● Det var godt, at mange af timerne efter spisepausen blev brugt til færdighedstræning i dansk og matematik samt bevægelse 

 

Hvad ville vi ændre en anden gang? 

 

● Vi burde have en langt strammere køreplan for filmevalueringen til sidst i forløbet. Mange grupper havde svært ved at koble 

læringsmål med evaluering. Da de uploadede film ikke er af høj nok kvalitet, har vi valgt ikke at linke til dem. 

● Vi ville gerne have haft lidt flere computere til rådighed. Én pr gruppe er lige i underkanten. 

 

Andre gode råd: 

 

● De nyeste 3D-printere er generelt langsommere og mere ustabile end 3D-printerne i naturfagsbygningen. Til gengæld var de kunne de 

stå i alrummet og se spændende og inspirerende ud, når de kørte. 

● Det fungerede rigtig godt, at bruge de sidste tre lektioner på bevægelse samt dansk- og matematikøvelser. Især fordi vores elever 

generelt har svært ved at fordybe sig i længere tid. 

● Vi havde i forvejen bygget og indrettet et værelse, som vi kunne vise frem. Det var rigtig godt, så eleverne kunne se, hvilken retning 

projektet skulle bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


