
Skabelon for undervisningsforløb – Hvilebjergskolen  
 

 

 

 

Undervisningsforløbets titel: Opfinderspirer. 

 

Målgruppe (årgang/årgange):børnehaveklasse. 

 

Omfang (antal lektioner): ca.55 lektioner 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Børnenes frie fantasi skal bringes i spil indenfor en fastsat ramme, gennem en anerkendende og 

vejledende tilgang.  

 

Vores projekt strækker sig over fire uger. 

 

Der vil indgå to virksomhedsbesøg, som begge er i nærområdet. Det ene er på et lille lokalt mejeri, det 

andet er på et frøavlsfirma, hvor det er muligt at stifte bekendtskab med store maskiner og 

produktionsenheder. 

 

Uge 2: Børnene skal lære/høre opfindelser der har haft betydning for os mennesker generelt (f.eks 

strøm, briller mmm.)  2 lektioner. 

 



Uge 3: De skal bygge modeller af huse i almindeligt lego, bygge og skabe forskellige former og figurer i 

Kapla, plusplus, jovo, papir og knex. De skal sammen med os voksne bygge enkelte robotter i lego We do. 

Dele af dette forløb filmes og får tekst ved brug af programmet book creator.  10 lektioner 

 

Uge 4: skil ad værksted. Forskellige tekniske hjælpemidler skilles ad, og vi ser hvilke komponenter de 

indeholder. 

 

Uge 5: Til denne uge har de udtænkt deres egen ”opfindelse”. Opgaven er afgrænset til at det skal 

være en ting der kan bruges i hjemmet eller på legepladsen. Det er ud fra børnenes frie fantasi og på 6 

åriges udviklingstrin. 

De tegner prototypen og bygger den derefter i forhåndenværende materialer. (Dele fra ”skil ad” 

værksteder, pap, metal, perler mmm. 

 

Prototypen præsenteres ved en lille reception. 

 

 

 

 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 
 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Succeskriterier – se nedenfor 



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 

 

  

  

  

    

 

 
 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål  
(Hvordan vil I synliggøre målene for eleverne, og hvordan kan eleverne være med til at formulere kriterier for, om 

målene er nået?) 
Se succeskriterier 
 

Undervisningsdifferentiering 
(Hvordan vil I ved hjælp af differentierede mål, forskellige typer opgaver og krav, arbejdsformer, materialer, 

makkerhjælp, vejledninger, ekstra støtte osv. være på forkant ift. at  imødekomme elevernes forskellige 
forudsætninger ?)  

 
Ved samtlige trin i forløbet har der været makkerpar og klare mål på hvornår opgaven var løst. 

 
 

Forslag til evaluering: 
(Hvordan vil I evaluere, så I kan få øje på elevernes progression ?)  
Evalueringerne skal tage udgangspunkt i en afdækning af ”før”-viden og skal omfatte både midtvejsevalueringer og 

slutevalueringer. Der skal være eksempler på evalueringer på følgende 4 niveauer: 
- elevernes egen evaluering ud fra kriterier for målopfyldelse 
- fra elev til elev 
- fra lærer til elev 
- fra elev til lærer 

Evalueringsskemaer vedhæftes 
 
Overvej, om der i evaluering er 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 

 
 

Teamets evaluering 
Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  
 

 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?  

 
 

Vi har igennem hele det lange forløb oplevet at alle børn har formået at beholde arbejdsglæden, bevare fokus og 

komme i mål på samtlige opgaver.  
Det være sig at bygge i lego, udtænke og tegne en opfindelse, være aktiv i at skille elektronik ad, at starte små 

motorer, bygge sin egen model, benytte skriv og læs samt deltage aktivt ved vores udstilling. 
DET HAR VÆRET EN FORNØJELSE AT SE BØRNENE KUNNE FASTHOLDE GLÆDEN OG IDE´RIGDOMMEN HELE VEJEN 

IGENNEM DET LANGE PROJEKT. 
 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

     

      

      

       



SUCCESKRITERIER TIL OPFINDERSPIRER 
 Jeg har deltaget aktivt på vores virksomhedsbesøg.  

 Stillet spørgsmål.  

 Rørt ved græsfrø. 

 Lyttet og fulgt med i det der blev vist og fortalt. 

 Kigget i mikroskop. 

  

 Jeg har bygget et hus i Lego, Kapla, Jovo, Duplo eller Plus plus. 

 Jeg har tænkt og indbygget forskellige funktioner i mit hus. 

 Jeg har fået taget et billede af mit hus. 

  

 Jeg har skilt et stykke elektronik i flere dele. 

 Jeg har fået en voksen til at forklare mig hvordan dele af genstanden fungerer. 

  

 Jeg har selv udtænkt en opfindelse som kan bruges i hjemmet, på skolen eller legepladsen. 

 Jeg har tegnet min opfindelse. 

 Jeg har selv lavet en model af min opfindelse. 

 Jeg har indbygget en lille motor på min model 

 Jeg har lavet lys på min model. 

  

 Jeg har filmet og fortalt om min model ved hjælp af programmet Book Creator. 

 Jeg har skrevet og taget billeder med Book Creator/skriv og læs. 

 Jeg har lavet udstilling med min model, hvor jeg har skrevet om min opfindelse. 

  

 Jeg har hjulpet/arbejdet sammen med en klassekammerat. 

 Jeg har været glad og positiv. 

 


