
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Robotter i samfundet  

- Fortid, nutid og fremtid 
 
Målgruppe: 
Målgruppen for projektet er 8.a og 8.b. Begge klasser er Science-klasser.  

 

 
Omfang: 
Uge 39 er afsat som projektuge. Begge klasser bruger mandag på et foredrag ”50 shades of fat” og masseeksperimentet. 

Alle undervisningslektioner tirsdag - fredag bruges på projektet. 

Der er afsluttende konkurrence mandag uge 40. Konkurrencen fungerer samtidigt som et evalueringsværktøj. 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

 

Under Forenklede Fælles Mål er der et tema omkring innovation og entreprenørskab, hvori det forventes, at undervisningen gør eleverne bekendte 

med og kompetente indenfor de følgende fire dimensioner: 

- Handlingsdimensionen 
- Kreativitetsdimensionen 
- Omverdensforståelsesdimensionen 
- Personlig indstilling 

Målet med at arbejde med dette tema og disse fire dimensioner er at gøre eleverne til aktive medborgere, iværksættere og innovative 

medarbejdere.1 

 

                                                        
1 http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning 
 

http://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning


Det overordnede tema for ugen er ”Robotter i Samfundet”. Grunden til dette er, at området omkring robotudvikling- og forskning stormer 

fremad og robotter i forskellige udformninger vinder indpas rundt omkring i samfundet. Vi har robotter i skolen, på hospitalerne og i 

hjemmet. Som en del af klassernes Science undervisning arbejder vi med udvikling - hvordan var det før i tiden, hvordan kom vi hertil og 

hvor er vi på vej hen? 

Projektforløbet har forskellige delelementer i sig, som i løbet af ugen skal munde ud i, at eleverne får en bred og alsidig viden omkring 

robotter og den aktuelle brug og udvikling, samt får et basalt kendskab til programmering af en VEX-robot. 

Overordnet set arbejder vi i løbet af ugen med, at eleverne: 

 Får et basalt kendskab til programmering af en VEX-robot 

 Deltager i løsning af stillet problemopgave gennem programmering 

 Forholder sig undersøgende til robottens historie, samt bruger nyerhvervede viden til at spekulerer i mulige fremtidsperspektiver 

 Deltager i arbejdet med at lave en gruppelogbog over ugen 

 

Gennem Blue Ocean Robotics får vi hjælp til et introducerende undervisningsforløb, som skulle gøre eleverne i stand til efterfølgende at 

arbejde problemløsende på en opgave - målet er, at eleverne er i stand til at gøre dette selvstændigt, men nogle elever vil have brug for at 

blive guidet igennem. 

 

En af udfordringerne ved dette projekt er, at eleverne skal have gang i flere forskellige ting samtidigt. De skal både arbejde med 

programmering, undersøge, sammenfatte og belyse arbejdsgangen og arbejdsprocessen. Dette sætter krav til elevernes samarbejde og deres 

indbyrdes kommunikation.  

Logbogen skal fungerer som et hjælpemiddel til grupperne, hvor de kan holde styr på overordnet målsætninger og egne mål. De skal både 

bruge foto, video og skrift til at redegøre og sammenfatte deres arbejde.  

 

 
 

 

 
 



Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Vi arbejder primært med to forskellige teknologier - VEX-robot og digital logbog. 

 

VEX-robot 

Størstedelen af eleverne i 8.a og 8.b har et vist forhåndskendskab til programmering og opgaveløsning i forbindelse med programmering.  

Arbejdet med VEX-robotten bevæger sig inden for felterne Science, Technologi, Engineering og Math (STEM) og falder fint i tråd med 

intentionerne for klassernes Science-linje. Gennem arbejdet med VEX, får de videreudviklet på deres viden omkring programmering, samt 

lært mere omkring brugen af sensorer. 

 

Gruppelogbog: 
Gruppelogbogen kører gennem google.docs. Dette er valgt for at sikre, at alle medlemmer af gruppen, samt en lærer, hele tiden har adgang til 
den. Eleverne skal bidrage med hver deres oplevelse af dagens succes i forhold til de opstillede læringskriterier- og mål.  
Der vil, til de forskellige aktiviteter dagene igennem, være opstillet tydelige mål, som skal hjælpe eleverne til at maksimere deres udbytte af 
undervisningen. Meget af undervisningen i løbet af ugen er projektorienteret og gruppebaseret. For en del elever kræver det en tydelig 
rammesætning, hvis gruppearbejdet skal fungere. Det vil være nødvendigt med løbende milepæle under det overordnet læringsmål for at 
hjælpe dem til at holde fokus. Disse milepæle kan eleverne selv sætte/hjælpe med at sætte og selv notere i gruppelogbogen. Det er blandt 
andet herunder de personlige målsætninger formuleres. 
Logbogen er lavet på forhånd med diverse skabeloner, men eleverne må gerne tage ejerskab og gøre det anderledes, hvis det giver bedre 
mening. 
 
Logbogen er i alt sin enkelthed bygget op omkring mål, proces, dokumentation og evaluering: 

 MÅL: Det er et krav, at eleverne selv indskriver diverse mål, da de forskellige grupper vil arbejde med forskellige mål. Det 
forventes ligeledes, at gruppen selv laver - nogle med hjælp - personlige målsætninger for forløbet. 

 PROCES: Eleverne slutvurderes på, hvor godt de har dokumentereret deres arbejdsproces. I arbejdet med processen forventes 
det: 

o At eleverne dagligt beskriver HVAD de har lavet, HVORDAN de har gjort og VURDERE hvad det kan bruges til. 
o At eleverne dokumenterer dagen ved hjælp af fotos af arbejdsprocessen. Fotos følges op af korte og præcise 

billedtekster 



o At eleverne dagligt evaluerer på de forskellige mål og kriterier for dagen: Har de nået det, som de skulle? 
Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad kan gøres anderledes/bedre i morgen? 
 

Link til den færdige logbog: 
https://docs.google.com/document/d/1itn2qQtJqG5E1-Z21R4JlMAJ6fTCYc7sxybFCtogsvo/edit 

 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 

(efter 9. klasse) 

ROBOTTER I SAMFUNDET 

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 

 

Eleven kan udtrykke sig 

forståeligt, klart og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede i en 

form, der passer til genre og 

situation (DANSK) 

Jeg kender til og er tilføjet logbogen. 

 

Et personligt mål kunne være at 

skrive i logbogen hver dag. 

Jeg kan med ord og billeder 

forklare en arbejdsproces 

 

Et personligt mål kunne være at 

blive i stand til at sætte billeder ind 

i logbogen 

Jeg kan bruge både skrift, 

billede og video til at beskrive 

en arbejdsproces.  

Jeg kan redegøre for egen 

indsats. 

 

Et personligt mål kunne være 

at beskrive egen indsats 

dagligt og evaluere i forhold til 

kompetencemålet. 

Handlingsdimensionen: Jeg kan løse en stillet opgave i Jeg kan i samarbejde med min Jeg kan samarbejde med andre 

https://docs.google.com/document/d/1itn2qQtJqG5E1-Z21R4JlMAJ6fTCYc7sxybFCtogsvo/edit


Eleverne kan lede 

gruppearbejder og aktiviteter 

og håndtere åbne opgaver 

hensigtsmæssigt. (Innovation 

og entreprenørskab) 

gruppen 

 

Et personligt mål kunne være at 

komme med et forslag til en aktivitet 

gruppe løse en stillet opgave. 

 

Et personligt mål kunne være at 

blive bedre til at spørge/sige noget 

om at løse en opgave. Jeg kan 

lede og deltage i 

projektarbejde. 

 

Et personligt mål kunne være 

at blive bedre til at inddrage 

andre 

Kreativitetsdimensionen: 

Eleverne kan eksperimentere 

med opgaver og 

udfordringer, arbejde 

vedholdende og improvisere 

med brug af 

forhåndenværende 

ressourcer (Innovation og 

entreprenørskab) 

Jeg ved, hvad en sensor og en 

encoder er 

 

 

Et personligt mål kunne være at lære 

at tilslutte dem 

Jeg kan bruge en sensor og tilslutte 

en encoder og forklare, hvad jeg 

gør. 

 

 

Et personligt mål kunne være at 

prøve at blive bedre til at være 

vedholdende og blive ved indtil det 

lykkedes 

Jeg kan bruge en sensor og 

tilslutte en encoder. Jeg kan 

eksperimentere med brugen af 

de to. 

 

Et personligt mål kunne være 

at overveje nye 

brugsmuligheder. 

Omverdensforståelsesdimens

ionen: Eleverne kan anvende 

skolens fag til at analysere en 

kontekst for 

problemstillinger og 

muligheder (Innovation og 

entreprenørskab) 

Jeg kan nævne et anvendelsesområde 

for robotter i dag. 

 

Et personligt mål kunne være at finde 

én person som kunne fortælle noget 

om robotter. 

Jeg kan i hovedtræk beskrive 

robottens udvikling frem til i dag 

 

Et personligt mål kunne være at 

blive bedre til at søge 

informationer og sortere i 

informationer. 

Jeg kan bruge min viden om 

robottens udvikling frem til i 

dag til at overveje fremtidige 

udviklingsmuligheder. 

 

Et personligt mål kunne være 

at blive bedre til at 

argumentere ved hjælp af 

viden 



Personlig indstilling: 

Eleverne kan forstå og 

acceptere usikkerhed og 

risiko i forbindelse med 

løsning af opgaver og 

udfordringer og kan 

overkomme modstand i den 

forbindelse (Innovation og 

entreprenørskab) 

Jeg siger til, når jeg har brug for 

hjælp. 

 

Et personligt mål kunne være at blive 

bedre til at markere, når man havde 

brug for hjælp 

Jeg prøver og jeg bruger min 

grupper, når jeg møder 

udfordringer 

Et personligt mål kunne være at 

øve sig i at bede om hjælp fra 

gruppen. 

Jeg tør forsøge og jeg ved, 

hvor jeg skal søge hjælp til at 

komme videre. 

Et personligt mål kunne være 

at blive bedre til at bruge egne 

fejl til at arbejde videre 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Kompetencemålene og vurderingskriterierne tilføjes gruppernes logbøger.  

Eleverne skal indenfor deres givne niveau selv opstille et personligt mål, som kan hjælpe dem på vej videre mod det næste niveau. Eleverne vurderes 

både ved hjælp af egen evaluering, mundtlig feedback og gruppekommunikation. Der vil også gennem arbejdet med de forskellige opgaver være 

mulighed for at snakke med den enkelte elev om deres progression og eventuelt rette deres egen vurdering af niveau til. 

 

Det er gruppen og lærernes opgaver at holde eleverne op på de forskellige målsætninger. Hvad er det vi laver, hvorfor laver vi det og hvad kan vi 

bruge det til er hovedsætninger for forløbet. Eleverne skal gennem deres arbejde med målene se på egen læringsproces og overveje, hvad der virker 

for dem.  

 

Nogle elever vil ikke kunne formulere personlige mål uden hjælp. Det kan være nødvendigt med støtte fra anden elev eller lærer. Enkelte vil have 

brug for, at læreren tager den fulde styring der. 

 

Eleverne vil fra start blive informeret omkring forventningerne til forløbet og den afsluttende konkurrence som evaluering. Vi søger at gøre det synligt 

for eleverne, at vi har et fælles udgangspunkt, en opstartsfase, en læringsfase, en videreudviklingsfase og en slutevaluering. 

 

Undervisningsdifferentiering 

Der er mange forskellige elever med mange forskellige forudsætninger i klasserne.  

Ved nogle elever er der lavet særaftaler i ugerne forinden, så de er parate og har styr på handlemulighederne, når ugen starter. 

 



Enkelte elever har svært ved at overskue gruppestrukturen i længere tid af gangen. Her må læreren, sammen med eleven, lave en vurdering af, 

hvornår grænsen er nået. Det primære mål med ugen er ikke at samarbejde (socialt mål), men at tilegne sig viden omkring programmering og 

mulighederne deri (fagligt mål). Der vil i disse tilfælde være mulighed for at arbejde individuelt med logbogen. 

 

En del af opgaven går også på at tilegne sig viden omkring robottens historie og udvikling - denne opgave kan med fordel løses under mere faste og 

genkendelige rammer, hvilket giver et større udbytte for nogle elever. Samtidigt er der opgaver omkring billeddokumentation og videofilmning af 

arbejdsprocesser, som giver eleverne mulighed for at veksle imellem aktiviteter. 

 

Forslag til evaluering: 

Hver gruppe har minimum en lærer tilkoblet deres logbog. Disse lærere har mulighed for løbende at stille uddybende spørgsmål til elevernes 

logbogsfortegnelser, som kan vise, hvor langt eleverne er nået i deres læring og tilegnelse af ny viden. 

 

Da en del af opgaverne er meget løse, vil dialogen være vores vigtigste redskab til evaluering. Gennem samtale om processer og opgaveløsning får vi 

mulighed for at se, hvor langt eleverne er. 

Midtvejsevaluering sker gennem elevernes optegnelser i logbogen. 

 

Eleverne vil blive præsenteret for et evalueringsskema, som bruges af lærerne til at evaluere dem på konkurrencedagen. Eleverne får efter uge 39 

udleveret et evalueringsskema, hvor de både evaluerer på selve ugen, gruppearbejdet og egen indsats. Disse skemaer kan vi bruge som forberedelse 

til næste projektuge. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Plan 

 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Mandag 50 shades of fat med 

afsluttende plakat 

 

Masseeksperimentet 

Bruge HeyYouSeeSo-

modellen til at lave en 

informativ plakat: 

1. Du kender til 

modellen og kan forklare 

faserne 

2. Du kender modellen 

og kan bruge faserne med 

støtte til at producere en 

plakat 

3. Du kender modellen 

og anvender den frit til at 

producere en plakat 

 

Producere en informativ 

plakat over dagens indhold: 

1. Du kan fortælle om 

dagen og lave plakaten med 

støtte fra lærer/gruppe 

2. Du kan udvælge 

Der kommer en 

foredragsholder udefra, som 

giver et kort oplæg omkring. 

Eleverne vil på forhånd have 

fået en introduktion til emnet. 

Eleverne skal bruge tiden 

efter foredraget på at formidle 

indholdet af dagen videre ved 

at lave en informativ plakat.  

 

HeyYouSeeSo! 

http://www.chemicaldays.co

m/artikel.asp?artikelID=93 

 

 

Der evalueres på 

elevernes forståelse ved 

gennemgang af deres 

plakat - har de et 

budskab? Kommer de 

igennem med det? 

Rammer de målgruppen? 

Er den faglige forståelse 

bag plakaten stor nok?` 

Lærer - elev evaluering 

Plenum evaluering på 

æstetik. 

http://www.chemicaldays.com/artikel.asp?artikelID=93
http://www.chemicaldays.com/artikel.asp?artikelID=93


indhold fra dagen og lave 

plakaten næsten uden hjælp 

fra lærer 

3. Du kan prioritere 

indhold og producere 

plakaten uden hjælp fra 

lærer, men i samarbejde med 

gruppen 

Tirsdag Introduktion til “Robotter I 

Samfundet” 

Introduktion til logbog 

Gennemgang af mål og 

vurderingskriterier for ugen 

 

1. undervisningsforløb Blue 

Ocean Robotics 

 

Målene er skitseret højere 

oppe. 

 

  Lærerne står for 

introduktionen af de 

forskellige delelementer. 

 

Eleverne inddeles i grupper 

og de får delt logbogen 

imellem sig (delmål) og 

lærerne bliver tilknyttet 

(delmål) 

 

Blue Ocean Robotics står for 

et introducerende 

undervisningsforløb fra 

robocate.com 

Eleverne får dokumenteret 

deres arbejdsproces og deres 

Vi afsætter tid til 

logbogsskrivning i dag for 

at sikre, at alle har 

forstået, hvordan den 

bruges. 

 

Fremadrettet er det 

gruppens eget ansvar. 

 

Vi evaluerer løbende med 

eleverne gennem deres 

logbog 



opgaveløsning (delmål) 

Onsdag  ”Robotter i samfundet” 

Logbog 

 

  Eleverne arbejder med et 

undervisningsforløb fra Blue 

Ocean Robotics (dette har vi 

ikke endnu) 

 

De skal sideløbende undersøge 

robottens historie (delmål), 

dokumenterer deres arbejde 

(delmål)og sætte mål, samt 

evaluere på disse (delmål). 

 

Lærerne er vejledere og 

støtter eleverne i deres 

arbejde. 

Fælles opsamling sidst på 

dagen. 

 

Logbogsskrivning og 

evaluering på denne. 

Torsdag ”Robotter i samfundet” 

Logbog 
 

    Eleverne arbejder med et 

undervisningsforløb fra Blue 

Ocean Robotics (dette har vi 

ikke endnu) 

 

De skal sideløbende undersøge 

robottens historie (delmål), 

dokumenterer deres arbejde 

(delmål)og sætte mål, samt 

evaluere på disse (delmål). 

 

Lærerne er vejledere og 

Fælles opsamling sidst på 

dagen. 

 

Logbogsskrivning og 

evaluering på denne. 



 
 

Teamets evaluering 

 

 

Der er lavet et evalueringsark til eleverne, som er delt gennem Google Classroom. Eleverne har udfyldt dokumentet med variende grundighed. 

Logbogen er delt med Blue Ocean Robotics: 

 

https://docs.google.com/document/d/1zmC2iOyC9jOoa8aGOFU96ofbbzkiXfQl0pZ0wDkvyp8/edit# 

 
 

støtter eleverne i deres 

arbejde. 

Fredag ”Robotter i samfundet” 

Logbog 
 

    Eleverne arbejder med et 

undervisningsforløb fra Blue 

Ocean Robotics (dette har vi 

ikke endnu) 

 

De skal sideløbende undersøge 

robottens historie (delmål), 

dokumenterer deres arbejde 

(delmål)og sætte mål, samt 

evaluere på disse (delmål). 

 

Lærerne er vejledere og 

støtter eleverne i deres 

arbejde. 

Fælles opsamling sidst på 

dagen. 

 

Logbogsskrivning og 

evaluering på denne. 

Mandag Fremlæggelser 

Evaluering 

   

https://docs.google.com/document/d/1zmC2iOyC9jOoa8aGOFU96ofbbzkiXfQl0pZ0wDkvyp8/edit


Logbogen og evalueringsdokumentet har været en god måde at holde styr på elevernes proces under forløbet. Det har givet mulighed for at 

italesætte eventuelle vanskeligheder og udfordringer løbende. Det har samtidigt øvet eleverne i at evaluere på egen og andres arbejdsproces. 

 

Undervejs i forløbet prioriterede vi selve fremlæggelsen og programmeringen af VEX og valgte ikke at designe en programmerings- og 

kørselskonkurrence. Dette skete på baggrund af, at de indledende manøvrer med VEX tog længere tid end først antaget, samt at eleverne fik gang i 

større projekter end vi umiddelbart havde regnet med. Det var vigtigt, at eleverne brugte tiden på at færdiggøre deres projekter fyldestgørende, 

fremfor at nedprioritere projektet for at fokusere på konkurrencen. 

Det kunne være en god idé at evaluere på fremtidige projektfremlæggelser vha. det evalueringsark, som vi bruger ved 9.klasses projektopgave. 

 

Den overordnede målsætning og niveauerne har eleverne vurderet på løbende - også her har det været med variende grundighed. Nogle af eleverne 

har stadig svært ved at forholde sig til mål og svært ved at evaluere sig selv i forhold til mål. Eleverne har også svært ved at vurdere andre. Det er 

stadig uvant for dem og til dels ubehageligt. Vi arbejder fortsat løbende med den konstruktive kritik og selvrefleksion og vurderer, at dette vil give 

eleverne bedre redskaber til at evaluere sig selv og andre fremadrettet. 

 

Ved den fælles evaluering med Blue Ocean Robotics evaluerede vi bl.a. på opgaverne og selve VEX-robotten.  

 

 


