
   

Skabelon for undervisningsforløb 

  

Undervisningsforløbets titel: 

Minecraft - klimakonflikten! 

  

Målgruppe: 

6. Årgang tværfagligt projekt med fagene dansk og matematik. 

  

Omfang: 

Innovationsdøgnet d. 15-16 januar + uge 3 + mandag d. 25. januar. 

  

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Alle elever arbejder  med Minecraft Edu som designværktøj med henblik på at samarbejde, udvikle ideer, bygge, præsentere og give gensidig 

respons på hinandens konstruktioner og fortællinger. 

Rammen for forløbet er en storylinefortælling, hvor eleverne bliver præsenteret for problemstillingerne i byen Grøndal, som er en bane designet i 

Minecraft Edu specielt til forløbet. (bilag 1) understøttet af besøg af journalist Kim Brandt, Sjællandsk Medier samt et oplæg om 

nyhedsartiklen/baggrundsartiklen (bilag 2) og eksempeltekster til de to typer artikler (bilag 3) 

Matematik er lavet som et selvstændigt forløb (bilag 4) 

 

På baggrund af fælles dialog i klassen og samarbejde i grupper skal eleverne udforske Minecraft og løse de givne opgaver og designe en skole 

med udgangspunkt i Antvorskov Skole. 

Forløbet afsluttes ved, at eleverne begrunder, beskriver og fremviser deres grøndal-verden og produkt af journalistiske arbejde gennem brug af 

Powerpoint-præsentation og rundtur i Grøndal.    

Forløbet bygger på en dialogisk og genrepædagogisk tilgang til at arbejde med computerspil, journalistik og multimodale udtryk med vægt på de 

tre k’er: kollaboration, kreativitet og kommunikation. 

 

  

Præsentation og brugen af teknologi(er): 



Minecraft er et af verdens mest udbredte computerspil, der giver spillere mulighed for at konstruere frit i et 3D-univers med digitale 

byggeklodser. Mange elever kender spillet fra deres fritid, og det giver gode elevforudsætninger for at arbejde med en innovativ tilgang til 

dansk- og matematikfaget, hvor eleverne skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, designe, fremlægge og 

give respons på deres fælles konstruktioner. 

Brugen af forløbet forudsætter, at skolen har købt og installeret Minecraft Edu på en lokal server (jf. teknisk vejledning). Minecraft Edu foregår i 

“creative mode”, og der er derfor primært fokus på, at eleverne skal bygge og samarbejde i spillet i modsætning til “survival mode”, hvor 

eleverne skal kæmpe mod monstre eller andre Minecraft-spillere. 

Derudover har eleverne heller ikke adgang til “Grøndal” uden for skolens netværk, hvilket gør det nemmere for både lærere og elever at bevare 

overblikket over forløbet i undervisningen. Samtidig er der stabil adgang til “Grøndal”, der kører på skolens server uafhængigt af internettet. 

Udover Minecraft inddrager forløbet forskellige præsentationsteknologier alt efter valg af faglige mål og elevernes teknologiske forudsætninger. 

Eleverne skal således anvende Powerpoint-præsentation suppleret med screencast, som de har mulighed for at supplere med analoge 

teknologier (fx tegninger eller   legoklodser) til at beskrive og fremvise deres produktioner i “Grøndal”. På den måde kan forløbet relativt let 

differentieres i forhold til elevernes forskellige it-kompetencer og faglige kunnen på tværs af niveauer. 

 

  

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann: 

  

Kompetencemål og 

videns- og 

færdighedsmål fra 

FFM 

Kompetencemål for matematik: Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. 

 

● Færdighedsmål: Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik. 

● Vidensmål: Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med 

digitale medier. 

 

● Færdighedsmål: Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder. 

● Vidensmål: Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed 

 

 

Kompetencemål for dansk: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. 

 

● Færdighedsmål: Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. 



● Vidensmål: Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på nettet. 

 

● Færdighedsmål: Eleven kan fremlægge sit produkt for andre. 

● Vidensmål: Eleven har viden om modtagerforhold 

 

Kompetencemål for Minecraft: Jeg kan benytte Minecraft i undervisningen. 

 

Kompetencemål for screencast: Jeg kan benytte Screencast i undervisningen. 

 

Opstil læringsmålene 

og kriterier for 

målopfyldelse 

taksonomisk 

 

 

 
Eleven kan tegne 

rumlige figurer med 

forskellige metoder 

Niveau 1 

Kender til, gengive, gentage….. osv. 

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, undersøg,....osv  

  

Jeg kan tegne målfast ved anvendelse af 

lineal og isometrisk papir. 

 

 

 

Jeg kan tegne målfast ved anvendelse 

af geogebra. 

 

 

Jeg kan vælge, hvilken metode der er 

bedst egnet til at tegne en 2D/3D 

tegning. 

 

Eleven kan udarbejde 

dramatiske, 

dokumentariske og 

interaktive produkter. 

 

Jeg kender Minecraft og har hørt om 

screencast. 

 

 

 

Jeg kan lave et screencast hvor de 

beskriver hændelser i Minecraft. 

 

 

Jeg kan udvælge hændelser i Minecraft 

til at understøtte min fremlæggelse med. 

 



 

Eleven kan 

fremlægge sit 

produkt for andre. 

Jeg ved, at ved fremlæggelser er der en 

modtagergruppe. 

 

Jeg kan målrette en præsentation til 

modtagergruppen. 

 

Jeg kender forskellige virkemidler, og 

kan vælge den, der passer bedst til min 

præsentation. 

 

Jeg kan benytte 

Minecraft i 

undervisningen. 

Jeg kan benytte 

Screencast i 

undervisningen. 

Jeg kan bevæge mig rundt og benytte 

spillets funktioner. 

 

Jeg kan fortælle om mine oplevelser og 

opdagelser i Minecraft. 

 

Jeg kan omsætte mine oplevelser og 

opdagelser i Minecraft til en 

præsentation. 

 

Jeg kan logge ind i screencast. 

 

Jeg kan benytte to funktioner i 

screencast. 

 

Jeg kan lave et færdigt screencast 

produkt med lyd. 

 

  

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål: 

Vi vil give eleverne et A4 ark med læringsmålene for forløbet. Eleverne vurderer sig selv og markere på arket når målet er opfyldt. Derudover vil 

vurderingsarket blive hængt op i klasserne i A3. (Bilag 5) 

              

Undervisningsdifferentiering: 

Vil vil imødekomme elevernes forskellige forudsætninger ved hjælp af differentierede mål/krav, arbejdsformer, materialer, makkerhjælp og 

vejledninger. 

 

  

Evaluering: 

● elevernes egen evaluering: ud fra kriterier for målopfyldelse vil ske på læringsmål-arket v.h.a. guldstjerner. 

● fra elev til elev: Ved gruppernes fremlæggelse vil der være udpeget fokusgrupper som evaluerer ud fra et skema (Bilag 6) 

● fra lærer til elev: mundtlig i forbindelse med fremlæggelserne. Vurderingsgrundlaget er klart for eleverne (Bilag 6) 

● fra elev til lærer: Eleverne svarer i fællesskab på spørgsmål om projektforløbet (Bilag 7)  
Overvej, om der i evaluering fokus på: 

● opgaven eller produktets kvalitet 

● fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 

● elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 



  

 

Plan: 

Udfyld skemaet herunder 

  

Tid og 

sted: 

Undervisningsaktiviteter: Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som 

skal præsenteres for 

eleverne: 

Arbejdsform og 

materialevalg: Hvordan skal der 

evalueres? 

Fredag den 

15/1-16 

(8:00-9:30) Minecraft startes 

op. Eleverne spiller “frit” i 

Grøndal. 

 

(9:45-10:00) Alarm alarm! 

Grøndal rammes af flodbølge. 

Skolen er ødelagt.  

 

(10:00-11:15) Matematik.  

 

(11:15-12:05) Frokost 

 

(12:05-16:05) Matematik. 

 

Resten af aftenen spiller 

eleverne i ingenmandsland, 

hvor de skal overleve 

+opbygge samfund. 

Eleverne skal lave en skitse 

over skolen.  

 

Eleverne skal udarbejde et 

forslag til hvordan man kan 

forbedre vores skole. 

Efterfølgende skal de bygge 

deres forslag i minecraft. 

 

Minecraft 

Computer 

Papir 

 

 

Mandag den 

18/1-16  

08.00-14.00 

Journalist på besøg: Kim 

8.00-9.30 klassevis arbejdes 

med notebook fil fra PN 

Minecraft 

Computer 

Dagen afsluttes med 

mundtlig evaluering i 



Brandt fra Sjællandske Medier  

 

Kursus i journalistik -Grøndal 

opstart 

9.45-11.15: halvdelen har 

besøg af Kim Brandt og den 

anden halvdel arbejde med 

workshops 

 

 

Papir 

Arbejdsmappe 

 

9:45 - 10:30 6.b og 6.a 

10:30-11:15 6.c og 6.a 

klasserne. 

 

Temaet mødes til en 

evaluering og 

opfølgning. 

Tirsdag den 

19/1-16  

08.00-14.00 

8.00-9.30 Journalistik og 

læringsmål. (LA/6.a, MZ/6.b, 

PN/6.c)  

VA printer, samler og huller PP 

til Grøndal introduktion. 

9.45-11.15 Introduktion til 

Grøndal og missionen. 

6.A skal gå ind på server: 

10.234.1.167 

6.B skal gå ind på server: 

10.234.1.166 

6.C skal gå ind på server: 

10.234.1.165 

 

12.05 - 13.00 fortsat arbejde i 

Grøndal 

13.00 - 14.00 frit spil i fri 

verden 

Opsamling på journalistisk.  

Eleverne introduceres til 

Grøndal og deres mission - 

PP fra André. 

Man ankommer til Grøndal i 

spawnområdet i bladhuset, 

hvor der findes teleporte til 

kilder: 

Teleport 1: Borgmesteren 

Teleport 2: Kulkraftværkets 

direktør 

Teleport 3: Lægen 

Teleport 4: Skoleeleven 

Teleport 5: Miljøaktivisten 

Teleport 6: Landmand 

Teleport 7: HP-bygningen. 

Der er oprettet lejligheder i 

HP-bygningen i Grøndal. 

Der er teleport i bladhuset 

(spawnområde) i forhallen, 

(det er teleport nr. 7) til HP-

bygningen. 

Der er en lejlighed til hver 

Minecraft 

Computer 

Papir 

Arbejdsmappe 

 

Artiklens opbygning - 

kopiside 

 

Introduktion til Grøndal 

 

6.c: 

Læringsgruppe 1:  

13. etage 

Læringsgruppe 2:  

7. etage 

Læringsgruppe 3: 

10. etage 

Læringsgruppe 4: 

12. etage 

Læringsgruppe 5: 

11. etage 

Læringsgruppe 6: 

9. etage 

Læringsgruppe 7: 

Dagen afsluttes med 

mundtlig evaluering i 

klasserne. 

 

Temaet mødes til en 

evaluering og 

opfølgning. 



elev i HP-bygningen. Hver 

læringsgruppe skal være på 

samme etage (8 lejligheder). 

Foran HP-bygningen er der 

en teleport, der kan 

teleportere alle steder hen. 

Hvis man vil følge elevernes 

færden i Grøndal, skal man 

logge på som teacher med 

koden 58565400. Når man 

er inde i Grøndal, skal man 

trykke på M, så kommer der 

en lærermenu. Her kan man 

styre spillet. 

8. etage 

Onsdag den 

20/1-16 

 08.00-14.00   

  

8.00-9.30 6.a matematik 

(VA og LA) 

9.45-11.15 6.b matematik 

(VA og MZ) 

8.00- 8.45 6b Kursus i       

Screencast (MZ) 

8.45-9.30 6c Kursus i 

Screencast (MZ) 

9.45-10.30 6a Kursus i 

Screencast (MZ) 

 

  Minecraft 

Computer 

Papir 

Arbejdsmappe  

Dagen afsluttes med 

mundtlig evaluering i 

klasserne. 

 

Temaet mødes til en 

evaluering og 

opfølgning. 

Torsdag den 

21/1-16 

8.00-9.30 6.c matematik (VA 

og PN) 

  Minecraft 

Computer 

Dagen afsluttes med 

mundtlig evaluering i 



 08.00-14.00   

9.45-14.00 6.c arbejde i 

Grøndal/flad verden 

8.00- 14.00 6.a og 6.b 

arbejder i Grøndal/flad verden 

 

Papir 

Arbejdsmappe  

klasserne. 

 

Temaet mødes til en 

evaluering og 

opfølgning. 

Fredag den 

22/1-16 

 08.00-14.00  

8.00 - 9.30 Alle tre klasser 

arbejder i Grøndal/flad 

verden styret af hvor der 

mangler mest. 

9.30 - 14.00 Der 

forberedes/øves 

fremlæggelse til mandag. 

Alle grupper laver en 

PowerPoint og en screencast,  

og aftaler fordeling af 

opgaver. 

 Minecraft 

Computer 

Papir 

Arbejdsmappe 

Dagen afsluttes med 

mundtlig evaluering i 

klasserne. 

 

Temaet mødes til en 

evaluering og 

opfølgning. 

Mandag den 

25/1-16 

 08.00-14.00  

8.00 - 9.30 Fremlæggelse i 

klasserne. Evaluering pier to 

pier, elev-projekt, lærer-elev.  

 

9.45 - 11.15 Klasserne 

besøger hinanden for at se 

den nye skole i minecraft. Se 

nedenstående plan. 

Avisartikler (A3) hænges op i 

klasserne til udstilling. 

 

12.05 - 13.00 Klasserne 

 Minecraft 

Computer 

Papir 

Arbejdsmappe 

Ved fremlæggelserne 

evaluerer 

læringsgrupperne på 

hinanden.  

 

Klasserne har været på 

besøg hos hinanden for 

at se resultaterne af 

matematikdelen og 

artiklen. 

 

Dagen afsluttes med 



spiller frit. 

 

13.00 - 14.00 Oprydning og 

afslutning. 

mundtlig og skriftlig 

evaluering af projektet i 

klasserne. 

 

Temaet mødes til en 

evaluering og 

opfølgning. 

  

 

Plan for klassernes besøg hos hinanden, for at se “Den nye skole” mandag d. 25/1: 

 

9.45 - 10.00 6.a1 besøger 6.b 6.a2 besøger 6.c 

10.00 -10.15 6.a1 besøger 6.c 6.a2 besøger 6.b 

10.15 -10.30 6.b1 besøger 6.a 6.b2 besøger 6.c 

10.30 - 10.45 6.b1 besøger 6.c 6.b2 besøger 6.a 

10.45 - 11.00 6.c1 besøger 6.a 6.c2 besøger 6.b 

11.00 - 11.15 6.c1 besøger 6.b 6.c2 besøger 6.a 

 

Teamets evaluering: 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet? 

 

Vi mødtes i teamet hver eftermiddag i uge 3, hvor vi samlede op på dagen 

  

● hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte? 

● hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen? 

● hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 

● hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet? 



 

 

Elevprodukter: 

Screencast af Minecraft-skolen: 

http://www.skoletube.dk/video/1643874/e787ac93c22af116cb79 

http://www.skoletube.dk/video/1643179/4f11d974e8555798507b 

http://www.skoletube.dk/video/1643664/ed60ed0197f896f63c49 

 

Evaluering af projektet (elever): 

Eleverne skriver overordnet i evalueringsskemaerne, at de har lært: 

 

Faglige færdigheder: 

 

- nyhedsartiklen 

- baggrundsartiklen 

- anvendelse af teodolit 

- screencast 

- nye funktioner i geogebra 

 

Sociale færdigheder: 

 

- samarbejde 

- ligelig fordeling af arbejdsopgaver 

 

Udfordringer: 

- svigtende teknologi - servere der gik ned 

- samarbejdet i enkelte læringsgrupper 

- for meget tid til frit spil i forlængelse af, at serverne gik ned 

 

Evaluering af projektet (lærere): 

Faglige færdigheder hos eleverne: 

http://www.skoletube.dk/video/1643874/e787ac93c22af116cb79
http://www.skoletube.dk/video/1643179/4f11d974e8555798507b
http://www.skoletube.dk/video/1643664/ed60ed0197f896f63c49


- nyhedsartiklen 

- baggrundsartiklen 

- anvendelse af teodolit  

- træning af funktioner i geogebra 

 

Sociale færdigheder: 

- at lytte til hinanden 

- at give hinanden plads 

- at anerkende hinanden 

 

Udfordringer: 

- Teknikken - de svigtende servere 

- Computersituationen - det er svært at basere en uges undervisning på, at arbejde to sammen om en computer. Heldigvis havde mange 

børn på årgangen deres private pc med, hvilket muliggjorde, at alle havde en computer til rådighed. 

- Manglende kundskaber i anvendelsen af Minecraft-spillet hos lærerne. Det kræver meget tid og forberedelse af en “almindelig” lærer at 

kunne spillet. Derfor var der mange opgaver i Minecraft, vi ikke var i stand til at hjælpe eleverne med, og hvis der heller ikke var en 

kammerat, der havde tid til at hjælpe videre, gik det hele i stå. Heldigvis havde eleverne en god indstilling til projektet, hvilket 

forhindrede, at der var dårlig stemning undervejs. Vi havde kun en lærer på årgangen (BC), som var meget dygtig til Minecraft. Hun har 

til gengæld knoklet for at få projektet til at hænge sammen - såvel i ugerne op til projektet som i løbet af uge 3. 

 

Overvejelser om, hvilke erfaringer vi vil tage med os til næste projekt: 

- Vi kan ikke igangsætte det samme delforløb i alle tre klasser samtidigt, med mindre der er en faglærer til alle tre klasser. Der skal 

afsættes ordentlig tid til instruktion og arbejdsproces sammen med faglæreren fx matematiklæreren. I stedet vil det være godt, at fordele 

delforløbene mellem klasserne, så de eventuelt starter forskudt af hinanden alt efter fordelingen af faglærere på årgangen - fx 

matematik i en klasse, og artikel i to klasser. 

- Installation af MinecraftEdu på elevernes computere, skal være på plads inden projektet sættes i gang. Det er for tidskrævende og 

skaber uro, når det gøres i forbindelse med opstarten. Dette kan kun lade sig gøre, hvis alle elever bruger skole computere. Alternativt 

skal man igangsætte nogle små CL-øvelser, samarbejdsaktiviteter, hvor eleverne ikke har brug for computere.  

- Det er svært at se begrundelsen for overnatning i forbindelse med innovationsdøgnet. Eleverne er for mange på et sted og for “små” til 

at kunne holde koncentrationen og motivationen ved et projekt gennem et døgn. I stedet vil det give god mening, at eleverne bliver 



sendt hjem i løbet af aften fx indskoling kl. 20, mellemtrinnet kl. 21.30 og udskolingen kl. 23.00. Så er man også udover 

afhentningssituationen skolens store antal elever taget i betragtning. 

- Vi har ikke oplevelsen af, at elevernes udbytte i forhold til læringsmålene i fagene svarer til antallet af anvendte undervisningslektioner. 

Vi skal i højere grad implementere læringsmålene fra fagenes årsplaner ind i projektet, frem for at tilføje året nye læringsmål. På den 

måde vil vi måske opleve en større balance mellem den anvendte undervisningstid og de opnåede læringsmål for det samlede skoleår.                   

 

Sende elektronisk materiale til Mette: Artikler, geogebrafiler,  


