
Undervisningsforløb  
AP-Møller uge 40 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Legostory starter 
 
Målgruppe: 
0.-3.kl 
 
Omfang: 
Efterår. 6 lektioner (2 dage af 3 lektioner). I en teknologi- og innovationsemneuge hvor dette 
forløb har været et ud tre.   
 
Præsentation af forløb: 
Alle elever arbejder med legostory starter, med henblik på at udvide samarbejde, kreativitet, 
fantasi og mundtlig kommunikation. 
Rammen for forløbet er en storylinefortælling i form af en fantastisk fortælling. 
På baggrund af fælles teknisk forklaring af brug af lego storystarter, vil eleverne få en fælles 
historie, de selv skal digte videre på. 
Eleverne deles op i grupper af 3. De digter videre på fortællingen ved brug af LSS og tager billeder 
til deres fortælling. Dagen efter sætter de billederne i programmet og skriver tekst til billederne. 
Forløbet afsluttes med fernisering og mundtlig fremlæggelse fredag. Ferniseringen foregår i 
klassen. 
 
Præsentation og brugen af teknologi: 
Lego story starter kassen og programmet Story Visualizer giver indskolingselever et sikkert 
fundament til at arbejde med at digte videre på en fortælling. Eleverne får med dette frie rammer 
til at digte videre, men stilladset er lavet for dem. Programmet er simpelt og eleverne inviteres til 
at benytte de teknologiske metoder, vi arbejder med på IPads. Lego storystarter ligger med licens 
på udvalgte IPads på skolen, så lærerene har bedre mulighed for at hjælpe og understøtte i 
arbejdet med programmet, hvilket samtidig gør det nemmere at bevare overblikket for både 
elever og lærere i forløbet i undervisningen. 
 
Målskema med afsæt i målnedbrydning: 

Kompetence og videns-
og færdighedsmål fra 
FFM 

succeskriterier Læringsmål. Level 1 Level 2 Level 3 

Billedkunst eft. 2.kl 
Kompetencemål: 
Billedfremstilling 
Færdighedsmål: Digitale 
billeder 
 
Fase 1. 
Eleven kan fremstille 
digitale billeder 
 
Eleven har viden om 
digital fotografering 
 
 
 

Succeskriterier: 
- Kan logge på 

IPad 
- Kan åbne 

programmet 
- Kan navigere 

i 
programmet 

- Kan tage 
billeder 

Kan bruge 
skabelonerne 

Jeg har viden om 
programmet Lego 
Storystarter/Story 
visualizer. (Jeg kan 
navigere i 
programmet og der 
med tage billeder, 
kan bruge 
skabelonerne, lave 
baggrunde, 
effekter, zoome og 
rotere) 

Jeg kan arbejde med 
storystarter 
programmet. 
 
 

 Jeg kan forklare 
mundtligt for 
min gruppe, 
hvordan man 
bruger 
programmet. 

Jeg kan 
begrunde mine 
valg at billeder 
og tekst til 
programmet 
mundtligt. 



Fase 2. 
 
Eleven kan bearbejde 
billeder digitalt 
 
Eleven har viden om 
digitale værktøjer til 
billedbehandling 
 
 

Elevernes alsidige 
personlige udvikling: 
At sætte særligt fokus på 
tre forudsætninger 
for alsidig udvikling i 
skolen, nemlig 
• elevens lyst til at lære 
mere 
• elevens mulighed for at 
lære på forskellige måder 
• elevens mulighed for at 
lære sammen med 
andre. 
 

Succeskriterier: 
- Kan lytter til 

andre 
- Kan vente på 

tur 
- Kan deltage 

aktivt og 
tage 
medansvar 
for opgaven 

- Kan bede om 
hjælp, hvis 
jeg har 
behov. 

Kan hjælpe andre 
grupper 

Jeg har fået 
kendskab til 
hvordan man kan 
samarbejde. 

Jeg kender til startegier 
for et godt samarbejde 

 

Jeg kan nævne 
strategier for et 
godt samarbejde 

 

Jeg kan forklare, 
hvad et godt 
samarbejde er 
for mig  

Dansk eft. 2.kl 
Kompetencemål: 
Fortolkning 
Færdighedsmål: 
oplevelse og indlevelse: 
 
Fase 1. 
Eleven kan lege med 
sprog, billeder og 
fortælling 
 
Fase 2. 
Eleven kan følge forløbet 
i en handling. 
 
Dansk eft. 2.kl 
Kompetencemål: 
Fremstilling 
Færdighedsmål: 
fremstilling: 
 
Fase 1. 
Eleven kan udarbejde 
enkle tekster med 
billeder og skrift. 
 

- Kan bruge 
min fantasi 
til at digte 
videre på 
historien og 
vise den når 
jeg bygger 
med 
legoklodser 

- Har 
kendskab til 
legoklodsern
es forskellige 
former og 
farver 
 

Jeg har været 
medskaber af et 
LSS-produkt 

Jeg kan komme med 
idéer til konstruktion af 
lego-byggeriet. 

Jeg kan omsætte 
teori til praksis 
og vise mine 
idéer.  

Jeg kan omsætte 
teori til praksis 
og forklare og 
begrunde. 

Billedkunst eft. 2. kl 
Kompetencemål: 
Billedkommunikation 
Færdighedsmål:Udstilling 
 
Fase 1. 
 
Eleven kan præsentere 
egne billeder på skolen 
 
Eleven har viden om 
enkle 
præsentationsformer 
 
 
 

 Jeg kan mundtligt 
præsentere mit LSS-
projekt 

Jeg tør præsentere 
foran min gruppe 

Jeg tør 
præsentere 
foran andre 
elever der ikke 
er en del af min 
gruppe. 

 



 
 
Fase 2. 
 
Eleven kan etablere en 
udstilling i fælles 
billedprojekter 
 
Eleven har viden om 
udstillingsformer   
 
Dansk eft. 2.kl 
Kompetencemål: 
Fremstilling 
Færdighedsmål: 
præsentation og 
evaluering. 
 
Fase 1. 
Elven kan præsentere sit 
produkt i nære 
sammenhænge 
 
Fase 2. 
Eleven har viden om 
enkle 
præsentationsformer. 
 
 
 
 

Dansk eft. 2.kl 
Kompetencemål: 
Fremstilling 
Færdighedsmål: 
præsentation og 
evaluering. 
 
Fase 2. 
Eleven kan evaluere 
enkle 
fremstillingsprocesser. 
 
Eleven har viden om 
enkle vurderingskriterier. 

- Jeg kan se 
min egen 
rolle i 
samarbejdet 

- Jeg kan 
anerkende 
andres idéer 

- Jeg er 
realistisk i 
forhold til 
mine styrker 
og svagheder 
i et 
samarbejde 
-------- 
Jeg kan 
koncentrere 
mig selv om 
jeg møder 
udfordringer. 

 

Jeg har kendskab til 
at evaluere min 
egen rolle for et 
godt samarbejde 

Jeg kender til brugen af 
evalueringsplanchen. 

Jeg kan med 
egne ord 
fortælle, hvor 
min egen rolle er 
i samarbejdet. 

Jeg kan 
abstrahere fra 
udfordring og 
fortsætte mit 
konstruktive 
arbejde i 
gruppen. 

 
 

 
Synlige mål og elevernes medinddragelse: 
Målene, samt niveauerne, vil blive skrevet på en planche (LT) med tilhørerene piktogrammer (HJ).  
På den måde kan eleverne selv sætte sit navn (MD) på, hvor de nu er nået til. Dette vil for eleverne 
synliggøre deres eget forhold til læringsmålene. Inden opstarten af forløbet, sætter eleven sit navn 
og læreren tager billede af planchen. Dette gøres midtvejs og til slut, for at vise progressionen, 
samt at eleverne forholder sig løbende til egen læring. 
 

 



Undervisningsdifferentiering: 
Lærerene sætter grupperne, så makkerhjælp vil være muligt i forløbet. På denne måde har 
læreren også mulighed for at kunne yde en ekstra støtte for den gruppe, der har størst behov for 
dette. Ud fra taksonomien i målnedbrydningen, vil differentieringen kunne nås. Da der netop i 
dette forløb er forskellige opgaver (videredigtning, bygge, foto, skrift, layout) vil opgavernes 
forskellighed ligeledes underbygge differentieringen. 
 
Historien bag: 
Åben opgave: 
-hvad tror du Pernilles gode ide er? 
-Hvad tror du der sker? 
 
Lukket opgave: 
-kan du forestille dig, hvordan man kan komme væk fra denne her øde ø? 
-Hvad skal der til for at de kommer sikkert væk fra øen? 
 
Forslag til evaluering: 
Som tidligere beskrevet vil planchen være elevernes synlige evalueringsform. Observationer og 
billeddokumentation vil stå som tegn på elevernes progressive læring. 
Observationerne vil gå på elevernes samarbejde i arbejdsprocessen. 
Eleverne skal selv forholde sig til de to første læringsmål. De andre bliver ligeledes sat op som 
plancher. Lærerteamet evaluerer på de resterende læringsmål. 
 
Plan: 

Tid og sted. Undervisningsaktivitet. Mål og kriterier 
for 
målopfyldelse, 
som skal 
præsenteres for 
eleverne. 

Arbejdsform 
og 
materialevalg. 

Hvordan skal 
der evalueres 

Dag 1 (3lek) Intro til forløbet 
(15min) 
 
Fortælling (5min) 
 
Meddigtning max 
30min) 
 
Opbygning og foto 
(60min) 
 
Lufter og oprydning 
(25min) 
 
 

Se målskema 
med 
målnedbrydning. 

Grupper. (3-4 
elever) 
 
Ipads (Story 
visualizer)  
 
Lego 
storystarter- 
kassen. 

Eleven evaluerer 
selv med 
udgangspunkt i 
to læringsmål 

1) Jeg har 
viden og 
program
met LSS/ 
Story 
visualizer 

1) Jeg har 
fået 
kendskab 
til 
hvordan 



man kan 
samarbej
de. 
 

 
Læreren 
observerer og 
tager billeder af 
plancherne.  
 
Eleven evaluerer 
sig selv ud fra 
læringsmål. 
Læreren giver 
mundtlig 
feedback af 
dagens forløb og 
læringsmål. 

Dag 2 (3lek) Arbejde med legostory 
starter programmet og 
skrive tekst til 
billederne. 
 
Produkterne udskrives 
og fremlæggelse øves. 
(Alle tre lektioner 
bruges til ovenstående) 

 Se målskema 
med 
målnedbrydning. 

Grupper (3-4 
elever) 
 
IPads (Story 
visualizer)  
 
Lego 
storystarter 
kassen. 

Eleven evaluerer 
selv med 
udgangspunkt i 
to læringsmål 

2) Jeg har 
viden og 
program
met 
LSS/Story 
visualizer 

3) Jeg har 
fået 
kendskab 
til 
hvordan 
man kan 
samarbej
de. 
 

 
Læreren 
observerer og 
tager billeder af 
plancherne.  
 
Eleven evaluerer 
sig selv ud fra 



læringsmål. 
Læreren giver 
mundtlig 
feedback af 
dagens forløb og 
læringsmål. 

Fredag 
(ferniseringsdag) 

Mundtlig fremlæggelse. 
 
Fremlæggelse i egen 
klasse i første lektion. 
 
Derefter roteres der i 
2., 3., og 4. lektion. 

Se målskema 
med 
målnedbrydning. 

Se 
klasseskema 
for fredag. 

Klassevis 
evaluering af 
ugens arbejde 
med de 
forskellige 
emner. 
Målsætningen 
med dette er at 
eleverne får 
mulighed for at 
udtrykke 
holdninger og 
argumentere for 
disse. 

 

0.kl         

Ipad nr.         

 

1.kl      

Ipad nr.      

 

2.kl    

Ipad nr.    

 

3.kl      

Ipad nr.      

 
Teamets refleksioner over undervisningsforløbet: 
Der var egentlig tiltænkt at man, i undervisningsforløbet, var to lærere/ressourcer i klasserne, så 
muligheden for at observere og reflektere blev faciliteret. Sygdom og andre hverdagsudfordringer 
gjorde, at dette desværre ikke var virkeligheden, hvilket medførte at observationerne ikke blev 
gjort fuldkommen. Det er vigtigt, at Lego Storystarterkasserne er i orden og alt Lego er adskilt for 
at bevare muligheden for innovationstanken hos eleverne. 
 
Indholdet i undervisningsforløbet var for stort i forhold til omfanget af undervisningslektioner. 
Dette gjorde bl.a. at vi i nogle klasser ikke fik nået alle vores læringsmål og at fremlæggelserne 
blev forhastede. Eleverne skulle have haft mere tid til at arbejde mere indgående med alle 
læringsmål. Eleverne havde svært ved at evaluere sidst på dagen. Læringsmålene var skrevet i et 
sprog der var over niveau. Vi ville også gerne have haft introduceret arbejdet med teknologi og 



innovation forud for dette undervisningsforløb. Vi synes at forløbet, til trods for tidspresset, har 
været positiv og eleverne har arbejdet engageret, nysgerrigt og med positiv indstilling til emnet.  
 
Eksempel: 0.kl. var delt i 8 grupper med 3 i hver gruppe. De havde svært ved at evaluere sig selv og 
nogle forstod ikke budskabet. De havde meget brug for hjælp til at komme i gang med alt. De blev 
ikke præsenteret for effekter og baggrund i Story Visualizer programmet. De ville helt sikkert have 
haft større/bedre forudsætninger for at arbejde med dette forløb, hvis de havde haft det i foråret. 
Det ville have været ønskværdigt at have været to lærere på under hele forløbet. 3.kl. Var inddelt i 
5 grupper med 3-4 i hver gruppe. Det var tydeligt at mærke forskel ift. klassetrin. 
Undervisningsforløbet var overvejende positivt! 
 
 
EKSTRA: 

Sådan printer du fra Story Visualizer 

 

Når du har lavet bogen i programmet, skal du - vælge ikonet med en mappe og en grøn pil hvorpå 

der står PDF – vælg ikke ikonet med en konvolut og PDF. 

 

Tryk derefter på det grønne rigtigtegn. 

 

Så spørger den om du ønsker du at dele din PDF – her skal du vælge ikonet længst til højre, der 

ligner en papkasse med en grøn pil – vælg ikke det røde kryds eller mappen med den grønne pil. 

 

På næste billede skal du vælge ’Åben i Ibooks’ – nu åbnes bogen i Ibooks. 

 

Her skal du vælge det tredje ikon i menulinjen foroven – vælg ikke Bibliotek eller det næste tegn – 

men vælg den blå firkant med en pil ud af kassen – tryk på den.  

 

Nu kan du vælge mellem E-mail og udskriv – her vælger du udskriv, og så kan du vælge printer og 

udskrive. 

 


