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2  Undervisning med praksis – Inspiration til forberedende grunduddannelse 

Indledning 
 

Forberedende grunduddannelse (FGU) er opbygget med de tre spor 

almengrunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og 

erhvervsgrunduddannelse (egu).  

En tredjedel af undervisningen i almene fag i FGU skal bestå af praksis. Det er 

et princip, der er indbygget i alle læreplaner, og det er derfor en central del af 

alle fag. Det kan dog være svært at få hånd om, hvordan undervisningen kan 

tilrettelægges med praksis som en integreret del. 

Vi ved, at undervisning med praksis kan medvirke til større motivation hos 

eleverne. For at opnå større læring kræver det dog, at lærerne skaber 

tydelighed og struktur i arbejdet med praksis. Særligt de fagligt svage elever 

har brug for, at læreren i praksissituationen strukturerer arbejdet, hjælper dem 

med at bevare overblikket, fastholder fokus og forklarer dem, hvordan teorien 

hænger sammen med praksis.  

På den baggrund giver materialet her et forslag til, hvordan undervisning med 

praksis kan tilrettelægges med tydelig lærer- og tidsstyring, så også de fagligt 

svage elever oplever progression. Undervisningen kan tilrettelægges på mange 

forskellige måder, da regelgrundlaget for FGU giver stor frihed til lokal 

tilrettelæggelse. Forslaget her er derfor kun til inspiration. 

Materialet giver forslag til en proces for planlægning af undervisningsforløb 

med praksis. Processen illustreres med et eksempel til agu, men den kan også 

inddrage et fagligt tema og anvendes til pgu. Med processen kan et team af 

lærere sammen planlægge et tværfagligt forløb for et eller flere hold og 

fastlægge fag, indhold og aktiviteter samt produkter til arbejdsportfolioen 

gennem forskellige faser. 

Processen resulterer i et ugeskema. Når ugeskemaet er lagt, og arbejdet er 

fordelt i teamet, kan den enkelte lærer gå i gang med at forberede sin del af 

undervisningen.  

 

Materialet forholder sig ikke til den individuelle forberedelse. Men overvej 

gerne i forbindelse med den individuelle forberedelse, hvordan der kan 

opbygges et ”stillads” til elevens læreprocesser, så eleven hele tiden udfordres 

i passende omfang. Stilladset kan fx bestå af vejledning, instruktion og 

vejledende materialer, som fremgår af illustrationen her.  

 

Både i den fælles og den 

individuelle forberedelse 

skal der være 

opmærksomhed på, 

hvordan elever med 

ordblindhed eller dansk 

som andetsprog kan 

støttes.   

 

  

 

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/erhvervsuddannelser/2007-hvis-det-skal-gi-mening-elevernes-udbytte-af-praksisrelateret-undervisning.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GzuG5hKn16U
https://nota.dk/content/viden-undervisere
https://danskherognu.dk/
https://danskherognu.dk/
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Processens hoveddele   

Indledende beslutninger Undervisningsforløbet Redskaber 

1. Tema 

 Fastlæg tema, produkt og samarbejdspartner 

 

2. Faglige mål 

 Fastlæg fag, mål, indhold  

og formidling til elever 

 

3. Plan for forløbet 

 Anslag: Lav en plan for introduktion til tema, 

mål, opgave, organisering og 

samarbejdspartner 

 

 Behandling: Lav en plan for elevernes 

arbejde med planlægning, produktion, 

evaluering og præsentation 

4. Lærerteamets opsamling 

 Saml op på forløbet forud for arbejdet med pkt. 5 - 7 

 

5. Oversigt over fagenes mål og indhold 

 Lav en oversigt over mål og indhold til eleverne 

6. Arbejdsportfolio 

 Nummerér produkterne i arbejdsportfolioen, og 

formulér læringsmål for eleverne i forbindelse  

med hvert produkt  
 

7. Ugeskema 

 Lav et ugeskema 
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Didaktiske principper

I henhold til bekendtgørelsen om forberedende grunduddannelse skal både 

undervisningen og skolens øvrige aktiviteter være kendetegnet ved 15 

didaktiske principper, som gengives i forkortet version og alfabetisk 

rækkefølge på næste side. Den foreslåede proces kan understøtte 

tilrettelæggelse af undervisningsforløb i overensstemmelse med disse 

didaktiske principper. 

 

 

 

 

  

https://emu.dk/fgu/dansk/didaktiske-principper/de-15-didaktiske-principper-fgu
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Afklaring og vejledning  

Både i og uden for undervisningen er der en løbende dialog med eleven om 

elevens retning mod uddannelse og beskæftigelse. 

Autenticitet  

Læreren er en autentisk identifikationsmodel for eleven. 

Dannelse  

Uddannelsen åbner verden for eleven ved at give redskaber til forståelse og 

deltagelse som menneske, medmenneske, borger og arbejdstager. 

Differentiering  

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og mål. På den 

baggrund tilrettelægges og gennemføres undervisningen differentieret med 

henblik på at tilgodese progression for eleven. 

Evaluering  

Læreren er i dialog med eleven om den faglige progression, og hvad eleven 

skal arbejde med for at nå de opstillede læringsmål. 

Helhedsorienteret undervisning  

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i eller peger frem mod 

helheder. 

Inkluderende læringsmiljø  

Læreren har fokus på den enkelte elevs behov og udfordringer. 

Innovation og produktudvikling  

Undervisningen tilrettelægges praksis- og problemorienteret med henblik på, at 

eleven anvender sine personlige, faglige og sociale kompetencer til at skabe og 

udvikle produkter. 

Læringsstrategier  

Undervisningen viser forskellige læringsstrategier, som eleven kan tilegne sig. 

Praksisbaseret dannelse og læring  

Eleven opnår dannelse og læring ved at arbejde med indhold i den konkrete 

omverden og ved at anvende det, der læres, i relevante sammenhænge. 

Praksisfællesskab  

Eleven deltager i praksisfællesskaber, som styrker elevens dannelse og 

kompetencer til at indgå i arbejdet på en arbejdsplads. 

Sproglig opmærksomhed  

Undervisningen bygger bro mellem elevens hverdagssprog og det faglige 

sprog, så elevens ordforråd udvides. 

Sundhed, ernæring og motion  

Sundhed, ernæring og motion indgår som en integreret del i alle dele af 

uddannelsen. 

Synlige læringsmål  

Det synliggøres for eleven, hvad der skal læres og hvorfor. 

Tydelig struktur  

Undervisningen og læreprocesser tilrettelægges struktureret med henblik på 

progression for eleven. 

 

 

 

 

  



6  Undervisning med praksis – Inspiration til forberedende grunduddannelse 

Grib et begreb

Til hvert faglige område findes der faglige ord og begreber, som er vigtige for 

eleverne at forstå for at kunne følge med i undervisningen. For at understøtte 

arbejdet med elevernes forståelse af de faglige ord og begreber gives her 

indledningsvist et forslag til en didaktisk metode. Metoden kaldes "grib et 

begreb" og anvendes i det gennemgående eksempel i materialet her.  

 

Metoden består i indledende at introducere et begreb for eleverne og 

synliggøre det i undervisningsrummet gennem en øvelse. Herunder gives 

forskellige forslag til øvelser. Ordet ”begreb” betyder "det, man har grebet 

om". Arbejd selv videre med flere idéer til, hvordan I kan give eleverne 

mulighed for at gribe konkret om begreber i praksis. 

 

  Tre ting jeg ved 
 Hver elev noterer tre 

ting, eleven ved om 

begrebet 

 Læreren skriver 

begrebet på væggen, 

samler elevernes 

noter omkring det og 

motiverer eleverne til 

at kommentere deres 

noter. 

Forbind 
 Nævn det aktuelle begreb (fx tilstandsform) 

 Hver elev ser sig om i lokalet og finder en ting (fx et 

glas vand) eller person, som han/hun vil forbinde med 

begrebet, og går hen til den. Ingen må vælge den 

samme ting. Sørg evt. for, at der er relevante ting i 

lokalet. Der kan evt. anvendes billedkort 

 Hver elev skal tegne den valgte ting/person. 

Tegningen klippes ud og hænges på væggen sammen 

med begrebet. 

Begrebskort 
 Hver elev 

udarbejder sit 

eget udkast til 

begrebskort 

 Læreren skaber  

et samlet 

begrebskort  

på væggen  

med input  

fra eleverne. 

http://www.fahot.dk/-/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer-BFAU/160413-Kort-MiniJump.ashx?la=da
https://www.youtube.com/watch?v=SuTjjoL63BA
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Kast en bold 
 Nævn det aktuelle begreb 

 Kast en bold og lad den gribende elev lave et 

vildt og gerne fejlagtigt forklaring på, hvad 

begrebet betyder. Lad eleven kaste bolden 

videre 

 Efter flere forskellige forklaringer, forklarer 

læreren begrebet med tale, tekst og illustration 

 Eleverne tegner parvis en cirkel og forklarer 

begrebet med tekst og/eller tegning inde i 

cirklen. Cirklen klippes ud og hænges op på 

væggen sammen med begrebet. 

https://app.mindmapmaker.org/
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1. Tema 

Den fælles forberedelse af et forløb gennemføres af lærerteamet omkring det 

eller de hold, der skal have glæde af forløbet. Begynd med at nedskrive så 

mange idéer som muligt til tema, produkt og samarbejdspartnere. Beslut 

afslutningsvist, hvad I vil arbejde videre med.  

Det didaktiske princip om praksisbaseret dannelse og læring siger, at der skal 

arbejdes med indhold i den konkrete omverden f.eks. i form af autentiske 

opgaver, og eleverne skal undervises i at anvende det, de lærer, i relevante 

sammenhænge. Herigennem skal eleverne opnå både faglig og almen dannelse 

samt faglig læring. Dette er sammen med lovens krav om inddragelse af 

lokalsamfundet baggrunden for, at der også inddrages eksterne 

samarbejdspartnere. 

Hvis forberedelsen indledes i god tid før gennemførelse af forløbet, kan 

eleverne eventuelt inddrages i arbejdet med fastlæggelse af tema, produkt og 

samarbejdspartner. 

1.1 Tema 
Vælg et overordnet tema. Det kan fx være "design", "spiludvikling", "det gode 

hjerte", "teknologi", "miljø", "fest" eller "rødder".  

1.2 Produkt 
Lav en liste med idéer til, hvad forløbet skal ende ud med. Hvad er det, 

eleverne kan præsentere, når de er igennem forløbet? Det er ikke nødvendigvis 

et fysisk produkt, men det er noget, der kan fremvises. Hvis det overordnede 

tema er design, kan idéerne fx være et møbel i pap, en løsning til at få 

mennesker til at gøre noget bestemt eller re-designet tøj.  

1.3 Samarbejdspartner 
Tilføj mulige samarbejdspartnere ud for hver idé. Lav evt. et samlet 

"omverdenskort" for hele skolen med mulige samarbejdspartnere, som I kan 

anvende, hver gang I skal forberede et forløb. Omverdenskortet kan fx 

udarbejdes gennem et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med 

omverdensmodellen og markerer potentielle samarbejdspartnere på et kort.  

 

Inspiration 

Find eventuelt inspiration til arbejdet på sidste side i materialet her. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KN-Hd2Dd7-c
https://www.google.com/intl/da/maps/about/mymaps/
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Gennemgående eksempel i 

dette materiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samarbejdspartner

Produkt

Tema Design

Møbel i pap

En børnehave eller en 
skole

Re-designet tøj

En genbrugsbutik

Løsning til nudging

Vej og park, en folkeskole, en 
børnehave, en virksomhed eller 

en forening
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2. Faglige mål 

Formålet med praksis er at styrke læring i almene fag. Derfor skal lærerteamet 

som noget af det første vælge de relevante mål fra læreplaner og fagbilag samt 

det relevante indhold inden for et eller flere fag. Vælg fag, mål, indhold og 

begreber, men vær opmærksom på, at meget af det nok skal tilpasses, 

efterhånden som I udfolder de konkrete aktiviteter gennem de efterfølgende 

processer.  

 

2.1 Fag 
Vælg hvilke fag, der skal indgå i arbejdet. Det kan både være almene fag og 

faglige temaer alt afhængigt af, hvad det valgte tema kan understøtte og hvilke 

fag, der indgår i elevernes forløbsplaner. 

2.2 Mål 
Vælg faglige mål fra læreplaner og fagbilag. Ofte vil I kunne dække mange 

faglige mål med det valgte tema, men det er vigtigt ikke at vælge flere faglige 

mål, end I kan overskue at arbejde fokuseret med inden for hvert fag. Målene 

kan enten vælges fra ét niveau eller fra flere niveauer i et fag afhængigt af, 

hvor stor spredning der er på elevernes niveau.  

2.3 Indhold 
Vælg det faglige indhold til hvert fag ud fra læreplanernes kernestof og 

eventuelt på baggrund af relevante mål i fagbilag. 

 

2.4 Til elever 
Saml mål og indhold for hvert fag i nogle korte formuleringer, så det kan 

formidles til eleverne, hvad de skal lære. 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-og-fagbilag
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Faglige mål 

F
a

g
 

Dansk G-niveau Matematik E-niveau Identitet og medborgerskab G-niveau 
M

å
l Viden om: 

 hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt i 

forskellige sammenhænge/praksisser 

 forskellige genrer 

 

Færdigheder i at: 

 kommunikere forståeligt og hensigtsmæssigt i forhold 

til formål og situation  

 formidle og præsentere egne produktioner 

 lytte aktivt og indgå i dialog om egne og andres 

produkter 

 

Kompetencer til at: 

 lytte aktivt og følge op med spørgsmål 

Viden om: 

 matematisk formalisering af praktiske problemer 

 

Færdigheder i at: 

 foretage matematisk modellering til løsning af enkle og 

sammenhængende problemer fra hverdagslivet, 

erhvervslivet og samfundslivet 

 kunne genkende enkle og sammenhængende matematiske 

problemer i praktiske situationer 

 anvende tal og symboler der repræsenterer kendte 

forhold, og kunne anvende og omforme enkle 

formeludtryk 

 

Kompetencer til at: 

 anvende korrekt matematisk sprog til at forklare 

problemer fra hverdagslivet, erhvervslivet og 

samfundslivet 

 

Viden om: 

 faktorer der påvirker menneskers sundhed, normer og 

adfærd 

 sprog og kommunikations betydning for identitet og 

fællesskab  

 faktorer, der påvirker identitetsdannelsen i det 

moderne samfund 

 

Færdigheder i at: 

 anvende centrale ord og begreber inden for de 

inkluderede fagområder 

 kunne indgå i fællesskaber  

 

Kompetencer til at: 

 forholde sig til fagligt relevante problemstillinger 

 

In
d

h
o

ld
  Kommunikationssituationer 

 aktiv lytning  

 

 læsning og læsestrategier 

 nutidige fiktionstekster 

 praksisnære sagtekster 

 regne med tal og formler 

 rumfang 

 massefylde 

 sammensatte plangeometriske figurer 

 civilsamfund, frivillighed og hverdagsaktivisme som 

en form for medansvar 

T
il

 e
le

v
er

 I dansk skal I lære om: 

 Kommunikation: lytte, tale, skrive, kropssprog 

 Læsning: forskellige genrer 

I matematik skal I lære om: 

 Figurer: areal, rumfang, vægt, målestoksforhold, tegning 
 Tal og formler 

I identitet og medborgerskab skal I lære om: 

 Produkters påvirkning af mennesker 
 Samarbejde, gruppearbejde, respekt for andre, 

deltagelse 
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3. Plan for forløbet 

Planen for forløbet består af ni faser. I lærerteamet skal I inden for hver fase 

udfolde relevant indhold og aktiviteter både tværfagligt og monofagligt. Til 

hver aktivitet skal I afsætte en tid, der på en gang er realistisk og ambitiøs, så 

eleverne udfordres tilpas. For at kunne styre tiden, kan det være 

hensigtsmæssigt at have et fysisk ur i undervisningslokalet. Tiderne i 

eksemplet er fastlagt med en forventning om, at eleverne skal udføre dele af 

arbejdet uden for skoletiden.  

Både de tværfaglige emner og de praktiske aktiviteter skal understøtte læring i 

fagene. Her vil faserne i forskellig omfang være velegnede til at understøtte 

fagene, og der skal ikke nødvendigvis findes indhold til alle fag i alle faser. 

Planen består af et anslag med introduktion til tema, mål, opgave, organisering 

og samarbejdspartner samt en behandling af temaet med gennemførelse af 

planlægning, produktion, evaluering og præsentation. 
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A1  

Tema 

Vi forbereder os  

på det tema, vi skal  

arbejde med 

A2 

Mål 

Vi synliggør,  

hvad vi vil lære 

A3  
Opgave 

Vi får viden  

om det,  

vi skal lave 

B4 

Præsentation 

Vi afleverer 

B3 

Evaluering 

Vi forbedrer  

og færdiggør 

B2  
Produktion 

Vi udarbejder  

udkast 

B1  

Planlægning 

Vi planlægger 

A4  
Organisering 

Vi organiserer  

arbejdet A5 

Samarbejdspartner 

Vi får kendskab 

til vores 

samarbejdspartner 

A5 

Undervisning 

med 

praksis 
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3.1 Anslag 
Eleverne skal i de indledende faser introduceres til opgaven.  

Det indebærer introduktion til tema, mål, produkt, organisering og samarbejdspartner.  

 

 

3.1.1 Tema 
Beslut, hvordan eleverne skal introduceres til temaet. Introduktionen kan fx 

bestå i en generel fortælling om temaet samt tekster og videoklip, der 

understøtter fortællingen. I denne indledende fase skal eleverne også 

introduceres til arbejdsformen, som blandt andet indebærer, at de hver dag skal 

lægge produkter i deres arbejdsportfolio.  

Produkterne er i det nævnte eksempel fx en kravspecifikation, billeder af 

idéudviklingen, skitser og billeder af møblet samt løsning af de faglige 

opgaver, der arbejdes med i de involverede fag.  

  

A1  

Tema 

Vi forbereder os  

på det tema, vi skal  

arbejde med 
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Fase A1 Tema  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Intro til temaet 15 min 

15 min 

 

15 min 

20 min 

 

 

25 min 

 

 

 

60 min 

30 min 

3 timer 

Udlevér ugeskema og oversigt over fagenes mål og indhold. Uddyb, hvad der skal ske i hver fase. 

Grib et begreb: design 

Forklar kort, hvad design er, og hvad dansk design gennem tiderne har præsteret. 

Udlevér skema til arbejdsportfolio. Fortæl om rammer og krav til arbejdet med portfolio i dette forløb. 

Opgave 

Lav en figur, som du designer ud af et A4 ark.  

Samtal efterfølgende om, hvad der er svært i arbejdet med design. 

Opgave 

Det fortælles, at Utzons idé til operahusets skaller var inspireret af en appelsin. Han skar sfæriske trekanter 

(kuglegeometri) i skallen på en appelsin og lavede på den måde en variation af skaller til inspiration. Illustrér 

nogle af operahusets skaller med en appelsinskal. 

Giv eleverne nogle praktiske øvelser med fokus på design og kreativitet.  

Se film og tal om Design Thinking. 

 

 

 

 

 

A1.1 

Foto af arbejde med papir 

og appelsin 

Dansk Fagtekst og 

fiktionstekst om  

30 min 

15 min 

120 min 

  

75 min 

 

30 min 

4½ timer 

Lav før-aktiviteter, der afdækker elevernes forforståelser og styrker sproglig opmærksomhed. 

Grib et begreb: fagtekst, fiktion 

Læs og analysér en fagtekst, og lav på den baggrund en fiktionstekst om design.  

Lad alle elever prøve at læse teksten med et oplæsningsværktøj, fx , . 

Opgave 

Lav en plakat, der illustrerer forskellen mellem faglitteratur og fiktion med fokus på design. 

Se og drøft forskellige film om design, fx , , . 

 

A1.2 

Tekstanalyse 

A1.3 

Fiktionstekst om design 

A1.4 

Plakat om forskel mellem 

faglitteratur og fiktion 

Matematik Matematiske 

figurer 

15 min 

165 min 

 

 

 

3 timer 

Grib et begreb: omkreds, areal 

Eleverne skal i grupper arbejde med matematiske fagord og begreber på baggrund af de oplistede ord på side 

9 i Matematikkens dag, Arkitektur og design.  Del ordlisten i tre og giv grupperne tre gange 25 minutter til at 

lave tegninger og forklaringer til så mange ord, de kan. De må google så meget, de vil. Efter hver ordliste 

gennemgås ordene på holdet med forklaring om, hvordan figurernes areal og omkreds beregnes. 

 

Hjemmeopgaver: Træningsopgaver med beregning af omkreds og areal. 

 

A1.5 

Billeder af beskrivelser af 

matematiske figurer 

Identitet og 

medborger-

skab 

Design af 

relationer 

90 min 

 

 

180 min 

 

 

 

4½ timer 

Vis og fortæl om design af relationer. Se filmen her. 

Samtal om, hvor der kan være steder i vores samfund, hvor vi risikerer at blive isolerede og ensomme. Søg 

evt. "ensomhed og social isolation" for at finde artikler om emnet. 

Opgave 

Lav i grupper en præsentation om risikoen for at blive isoleret som menneske. Det kan fx være steder eller 

tidspunkter i livet, hvor man er i særlig risiko for at blive ensom. Giv og vis jeres forslag til, hvordan 

ensomheden kan modvirkes og undgås. Præsentationen skal fremlægges for holdet. 

 

 

 

A1.6 

Præsentation om risiko for 

ensomhed 

https://da.wikipedia.org/wiki/Design
https://cavi.au.dk/fileadmin/cavi.au.dk/boost_your_creativity/OEvelser-Jan_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8
https://innovation.sites.ku.dk/model/design-thinking/
http://fahot.dk/-/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer-Fakato/Graazonesprog/120822-GRAAZONEDANSK-BYGGE-OG-ANLAEG-faktaark.ashx?la=da
https://da.wikipedia.org/wiki/Faglitteratur
https://da.wikipedia.org/wiki/Fiktion
https://dansksiderne.dk/index.php?id=5698#c16354
https://journalistforbundet.dk/visuelt-forum/nyhed/alle-har-en-mening-om-design-men-ikke-alle-ved-noget-om-det
https://dac.dk/wp-content/uploads/2017/10/Arkitektur_og_Design-MatDag2015-startsider-m-konkurrencer.pdf
https://viden.sl.dk/artikler/voksne/handicap-socialpaedagogisk-stoette/design-af-relationer/
https://www.youtube.com/watch?v=Lo24ds9vbIA
https://www.maryfonden.dk/da/ensomhed-i-befolkningen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renard.ocr&hl=da
https://www.adgangforalle.dk/
https://youtu.be/AcJvBD1Jm0A?list=PLmWHplC3g_nQoAuhFG-jDw_GdlAig-r3L
https://www.youtube.com/watch?v=MO3Vy0n2U5o
https://www.youtube.com/watch?v=0ieUqOiJ8x4
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3.1.2 Mål
 

 

 

  

Fase A2 Mål  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Mål 45 min 

 

 

75 min 

 

 

 

15 min 

45 min 

3 timer 

Fortæl om og drøft de faglige mål med forløbet. 

Gennemgå arbejdsportfolioens faser grundigt med uddybning af både aktiviteter,  

indhold og faglige mål. Indlæg evt. små øvelser i arbejdet med mål: , . 

Opgave 

Sæt et personligt eller socialt mål for hver af de efterfølgende faser i arbejdsportfolioen. For hvert mål skal 

du lave en kort beskrivelse af, hvordan du kan nå målet. Denne beskrivelse af din vej til personlige/sociale 

mål skal afleveres som tekst og/eller tegninger.  

Grib et begreb: Læringsstrategi 

Vis og fortæl om kommunikation og læringsstrategier. 

 

 

 

 

A2.1 

Beskrivelse af vej til 

personlige/sociale mål  

Beslut, hvordan målene med forløbet formidles til eleverne. Det kan fx bestå i en 

synliggørelse af målene med opgaven, hvilket er faglig læring i de involverede fag. 

Her kan eleverne fortælles mundtligt og skriftligt, hvad de skal lære fagligt i hvert 

fag gennem arbejdet med opgaven. 

Endvidere kan hver elev sætte sine egne personlige og/eller sociale mål for hver af 

de efterfølgende faser og indskrive målene i portfolioen. Arbejdet med personlige 

og sociale mål skal understøttes af læreren. Se eksempler på mål på side 31. 

Personlige mål kan fx handle om selvstændighed, 

motivation, koncentration, ansvarlighed og 

mødestabilitet. Sociale mål kan fx handle om 

samarbejdsevne, tolerance og respekt. Når eleven 

formulerer mål, er det vigtigt, at de bliver så konkrete, 

at eleven og læreren efterfølgende kan vurdere, i 

hvilket omfang målene bliver opfyldt.  

A2 

Mål 

Vi synliggør,  

hvad vi vil lære 

https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/laeringsstrategier/laeringsstrategier-som-didaktisk-princip-fgu
http://fahot.dk/-/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer-FAHOT/Progressiv-l%C3%A6ring/Instruktion-PL-skiven.ashx?la=da
http://fahot.dk/-/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer-FAHOT/Progressiv-l%C3%A6ring/PL-skiven.exe
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3.1.3 Opgave 
 

 

 

  

Fase A3 Opgave  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Opgaven  15 min 

15 min 

½ time 

Præsentér opgaven ”Design et møbel i pap til en børnehave”. 

Se film om møbler af pap: , , . 

 

Dansk Fagtekst om pap 30 min 

60 min 

 

1½ timer 

Læs en fagtekst, og se video om pap: , . 

Opgave 

Lav en video, hvor I fortæller om pap. 

 

A3.1 

Video om pap 

Matematik Mål, rumfang og 

massefylde 

15 min 

30 min 

 

45 min 

 

 

15 min 

45 min 

60 min 

 

 

 

  

3½ timer 

Grib et begreb: Rumfang  

Vis og fortæl om areal og rumfang, og forklar, hvordan eleverne kan bruge deres viden om dette, når de skal 

forholde sig til materialeforbrug i arbejdet med pap.  

Opgave 

Lav en massiv terning i pap med sidelængde på 5 cm.  

Udregn rumfang. 

Grib et begreb: Massefylde 

Vis og fortæl om vægt og massefylde. Lav træningsopgaver med udregning af vægt. 

Opgave  

Udregn vægten af jeres terning.  

Vej terningen og forklar evt. forskel mellem udregning og vejning. 

Lav en 3D tegning af terningen på isometrisk papir. Skriv terningens mål samt jeres udregninger og 

forklaringer på papiret.   

 

Hjemmeopgaver:  Lav træningsopgaver  med udregning af rumfang. 

 

 

A3.2 

Billeder af arbejde med 

massiv terning 

 

 

A3.3 

3D tegning og udregninger 

Identitet og 

medborger-

skab 

Produkters 

betydning for 

fællesskab 

45 min 

 

75 min 

 

2 timer 

Samtal om design af produkter og deres betydning for menneskers fællesskab, fx telefonens udvikling og 

design. Indled med at se en film om betydningen af fællesskab. 

Opgave 

Lav i grupper en plakat om et produkt, der påvirker fællesskabet mellem mennesker. 

 

 

A3.4 

Plakat om produkt der 

påvirker fællesskabet 

Udarbejd en opgaveformulering til eleverne.  

Beslut herefter, hvordan eleverne med forskellige faglige perspektiver introduceres 

til opgaven og det produkt, som forløbet munder ud i. 

 A3  

Opgave 

Vi får viden  

om det,  

vi skal lave 

https://da.wikipedia.org/wiki/Pap
https://www.webmatematik.dk/lektioner/7-9-klasse/areal
https://www.webmatematik.dk/lektioner/7-9-klasse/rumfang-og-overfladeareal/rumenheder
https://matematikbanken.dk/id/449/Hj%C3%A6lpeark%20massefylde/
https://www.matematikbanken.dk/id/400/1:%20Geometri%20kompendium/
https://www.geogebra.org/m/rfpYYXfG
https://www.matematikbanken.dk/id/400/1:%20Geometri%20kompendium/
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/mobiltelefonens-historie-i-1946-brugte-de-en-klods-paa-36-kilo
https://www.youtube.com/watch?v=bSuCXIXxC5E
https://www.youtube.com/watch?v=IC8OToPqXhs
https://www.youtube.com/watch?v=qEDBvE1O4vI
https://youtu.be/Xpx6ay5FoWk?list=PLTzv6wZvoiktvDmfcwaGyZ1L55oHDRxNE
https://www.youtube.com/watch?v=7g9Oh6i2OUs
https://www.youtube.com/watch?v=HL2yvqSk8Ww
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3.1.4 Organisering  

 

 

 

 

  

Fase A4 Organisering  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Organisering  30 min 

½ time 

Inddel eleverne i grupper 

 

 

Matematik Massefylde 

 

 

 

 

 

Procentregning 

 

15 min 

60 min 

 

 

 

 

15 min 

30 min 

30 min 

 

 

2½ timer 

Gentag forklaring om massefylde. 

Opgave 

Lav en hul terning i pap med sidelængde på 5 cm. Vej terningen. 

Lav et lille hul og fyld terningen med sand. Vej den fyldte terning. 

Udregn det indre rumfang af terningen (sandet). 

Udregn massefylden af sandet. 

Grib et begreb: Procent 

Vis og fortæl om procentregning.  

Opgave 

Lav et regneark med udregning af, hvor stor en procentandel sandet udgør af den samlede vægt af den fyldte 

terning. 

 

Hjemmeopgaver:  Lav træningsopgaver med procentregning. 

 

A4.1 

Hul terning og udregning 

af massefylde af sand  

 

 

 

 

A4.2 

Regneark med udregning 

af procent 

Identitet og 

medborger-

skab 

Gruppedynamik 15 min 

75 min 

60 min 

 

 

90 min 

 

 

4 timer 

Grib et begreb: Gruppedynamik 

Fortæl om og drøft gruppedynamikker, teammodeller og almindelige problemer i en gruppe. 

Opgave 

Lav en skriftlig gruppearbejdskontrakt om fx forventninger, rollefordeling, og hvad man skal gøre, når det 

går skævt. 

Opgave 

Lav tekst, plakat eller en video, hvor I fortæller om, hvad det er, I skal arbejde med, hvad I skal lære derved, 

hvordan I hver især lærer bedst, og eventuelt hvorfor I forventer at vinde konkurrencen. 

 

 

 

A4.3 

Skriftlig 
gruppearbejdskontrakt 

A4.4 

Tekst, plakat eller video 

om produkt og læring 

Beslut, hvordan arbejdet organiseres for eleverne. Det kan fx kan bestå i 

gruppeinddeling og orientering om hvilke rum og materialer, der skal anvendes. 

Hent eventuelt inspiration fra Cooperative Learning i forbindelse med 

gruppeinddeling. 

 

I denne fase kan aktiviteterne tilføres et 

konkurrenceelement, så arbejdet også indebærer, at 

grupperne skal konkurrere om at producere det bedste 

produkt. I arbejdet med design af et møbel kan 

eleverne i grupper konkurrere om at producere det 

møbel, som børnene i børnehaven ønsker at beholde. 

A4  

Organisering 

Vi organiserer  

arbejdet 

https://gymnasieskolen.dk/grupper--hvordan-inddeler-vi
https://www.webmatematik.dk/lektioner/7-9-klasse/procenter
https://www.matematikbanken.dk/emner/procent/
https://innovation.sites.ku.dk/metode/gruppedynamik/
https://www.lederweb.dk/artikler/brug-tuckmans-5-udviklingsfaser-og-effektiviser-teamet/
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/naarteamtrives
https://gymnasieskolen.dk/grupper-hvordan-faar-vi-dem-til-fungere
https://www.blivklog.dk/cooperative-learning/
https://gymnasieskolen.dk/grupper--hvordan-inddeler-vi
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3.1.5 Samarbejdspartner 

 

 

  

Fase A5 Samarbejdspartner  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Besøg 180 min 

 

3 timer 

Forbered og gennemfør besøg i børnehave. Eleverne skal under besøget gruppevist tale med børn  

og medarbejdere med henblik på at afdække behov og ønsker i forhold til møblet. 

 

Dansk Spørgeguide og 

kravspecifikation 

30 min 

45 min 

 

15 min 

60 min 

 

 

 

2½ timer 

Vis og fortæl om kommunikation, aktiv lytning og spørgeteknik. 

Opgave 

Udarbejd spørgeguide før besøg.  

Grib et begreb: Kravspecifikation 

Opgave 

Udarbejd kravspecifikation efter besøget. Den kan fx beskrive møblets kvalitet (hvad skal det kunne holde 

til?), funktion (hvad skal det bruges til?), størrelse og sikkerhed (hvordan skal det sikres, at børn ikke 

kommer til skade på møblet?). Husk at spørge til sådanne forhold under besøget. 

 

A5.1 

Spørgeguide 

 

A5.2 

Kravspecifikation 

Identitet og 

medborger-

skab 

Institutioner i 

samfundet 

60 min 

60 min 

 

 

 

 

2 timer 

Vis og fortæl om samfundets institutioner. Drøft hvorfor vi har børnehaver i Danmark. 

Opgave 

Spørg samarbejdspartneren (både pædagoger og børn) om, hvad der kendetegner en god institution, og 

hvordan deres institution kunne blive bedre. Besøg eller kontakt eventuelt flere institutioner for at få flere 

perspektiver på emnet. 

Lav en planche om den perfekte institution. 

 

A5.3 

Planche om den perfekte 

institution 

Beslut, hvordan eleverne skal få kendskab til samarbejdspartneren. Det kan bestå i 

et besøg hos eller af samarbejdspartneren. Produktet skal i sidste ende præsenteres 

for samarbejdspartneren, så det er vigtigt for eleverne at kende 

samarbejdspartnerens behov og forventninger.  

I arbejdet med design af et møbel kan eleverne besøge 

børnehaven med henblik på kunne udarbejde en 

kravspecifikation til produktet; altså de skal kunne 

beskrive, hvad de som minimum vil forlange af deres 

produkt med henblik på at imødekomme 

samarbejdspartnerens behov og forventninger (fx 

farve, funktion, kvalitet, sikkerhed, spildprocent). 

A5 

Samarbejdspartner 

Vi får kendskab 

til vores 

samarbejdspartner 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/konflikter/forebyg-konflikter/aktiv
https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/netv-ae-rk-og-mentor/mentoring/artikler/den-gode-samtale/det-gode-sp-oe-rgsm-aa-l.aspx
https://da.wikipedia.org/wiki/Kravspecifikation
https://da.wikipedia.org/wiki/Samfund
https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/28769
https://www.dr.dk/nyheder/indland/tidslinje-offentlig-boernepasning-gennem-tiderne
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3.2 Behandling 

3.2.1 Planlægning

 

 

 

 

 

  

Fase B1 Planlægning  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Idéudvikling 60 min 

270 min 

 

 

 

 

 

5½ timer 

Introducér eleverne til flere forskellige processer, der kan understøtte idéudvikling: , . 

Opgave 

I skal arbejde med to forskellige idéudviklingsprocesser og udarbejde mindst to forskellige skitser og 

papir/papmodeller med henblik på at nå frem til en endelig idé til produktet. I arbejdet kan I også google fx 

”papmøbel”, ”meuble en carton” eller ”Chair 777”. Der skal til sidst foreligge en endelig tegning med 

målestoksforhold. Spørg evt. samarbejdspartneren om gode råd og forslag til, hvad I skal gå videre med, når I 

har udviklet de to modeller. 

B1.1 

Skitser og  

papirmodeller 

Dansk Produkt-

beskrivelse 

120 min 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

3 timer 

Opgave 

Efter arbejdet med idéudviklingsprocesser skal I løse følgende opgave: 

1. Beskriv møblets formål (fx gøre børnene glade, rolige, legende) 

2. Beskriv hvad møblet skal kunne bruges til (fx ligge, sidde, stå på) 

3. Beskriv jeres overvejelser om sikkerhed (fx risiko for at side fast, klemme eller skære sig) 

4. Begrund jeres valg af former til møblet med udgangspunkt i jeres beskrivelser under punkt 1 - 3. 

Opgaven besvares skriftligt med mindst 400 ord. Det første tekstudkast skal skrives med et "tale til 

tekstværktøj", fx , . 

Opgave 

Lav en video, hvor I forklarer og viser, hvordan børnene kan bruge møblet. 

 

B1.2 

Skriftlig 

produktbeskrivelse 

 

 

 

 

 

B1.3 

Video om brug af møblet 

Matematik Det gyldne snit 15 min 

75 min 

60 min 

 

 

90 min 

 

 

 

4½ timer 

Grib et begreb: Det gyldne snit 

Vis og fortæl om og giv træningsopgaver om fibonaccital og det gyldne snit. Se fx Matematik i design. 

Opgave 

Lav en skitse til et møbel, hvor størrelsesforholdet mellem møblets forskellige dele på så mange måder som 

muligt er det gyldne snit. Lav eventuelt en lille model af møblet.  

Opgave 

1. Lav en beregning af materialeforbrug til møblet. I beregningen skal indgå både det materiale, der anvendes 

og det materiale, der går til spilde. Beregningen skal indeholde tegning med mål og udregninger. 

2. Find priser på materialerne, og opstil et budget i et regneark for materialeudgifter til møblet.  

 

 

B1.4 

Skitse med det gyldne snit 

 

 B1.5 

Budget 

Beslut, hvordan eleverne skal planlægge og idéudvikle. Eleverne skal udvikle idéer 

til produktet og nå frem til en beslutning om, hvordan de vil løse opgaven. 

Idéudviklingen kan alt afhængig af opgaven have meget forskelligt omfang lige 

fra, at eleverne tager en hurtig beslutning på fem minutter, til fremstilling af 

forskellige løsningsforslag over flere dage.  

 

I idéudviklingen kan eleverne fx arbejde med  

udfordringskort, mindmap, brainwalking,  

brainwriting eller andre modeller til at finde på  

gode ideer. En del af planlægningen kan også bestå  

i udregning af ressourceforbrug og budgetlægning.  

B1  

Planlægning 

Vi planlægger 

https://www.matematiksider.dk/det_gyldne_snit.html
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do%3Fmat%3D88938722%26id%3D88938721+
https://cavi.au.dk/fileadmin/cavi.au.dk/boost_your_creativity/Slideshow.ideudvikling-Jan_2019.pdf
https://astra.dk/engineering/proces
https://youtu.be/1skjbCKqq2Q
https://www.microsoft.com/en-us/swiftkey
https://innovation.sites.ku.dk/metoder/
https://innovation.sites.ku.dk/metoder/


Undervisning med praksis – Inspiration til forberedende grunduddannelse  21  

3.2.2 Produktion 
Beslut, hvordan eleverne skal arbejde med et udkast til produktet. Hvis produktet 

fx er en happening, et skuespil eller en fest, vil produktionen bestå i forberedelse 

og øvning samt fremstilling af de konkrete redskaber, der skal anvendes i 

forbindelse med den afsluttende præsentation. Det kan være en sang, udklædning, 

bordpynt og meget andet.  
 

  

Fase B2 Produktion  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Udkast til 

produkt 

180 min 

3 timer 

Optegn, udskær og saml møblet. B2.1 

Billeder af  

produktionen 

Dansk Salgsbrochure 120 min 

 

2 timer 

Udarbejd et udkast til salgsbrochure for møblet.  

Husk at overveje og beslutte, hvem der er målgruppe for salgsbrochuren.  

 

Matematik Procent og 

massefylde 

90 min 

90 min 

 

 

 

 

 

3 timer 

Genfortæl om procent og om massefylde. Lav træningsopgaver med procentregning og massefylde. 

Opgave 

1. Beregn på baggrund af budgetopgaven den forventede vægt af møblet og den forventede vægt af 

spildmaterialer. 

2. Vej møblet og spildmaterialet. Udregn den procentvise afvigelse mellem forventet vægt og faktisk vægt. 

3. Beregn møblets massefylde 

Opgaven skal besvares skriftligt med tegninger eller som en video. 

 

B2.2 

Vægtopgave 

Identitet og 

medborger-

skab 

Opvækst 15 min 

45 min 

 

 

90 min 

 

 

2½ timer 

Grib et begreb: Opvækst 

Opgave 

Lav to tidslinjer over et barns opvækst fra 0 til 18 år; en for i dag og en for 50 - 100 år siden. Googl fx 

”opvækst 1950” eller se en video for at finde viden. 

Opgave 

Lav en planche med illustrationer af typiske børnemøbler i dag og for 50 - 100 år siden. 

Find fx baggrundsviden her: , . 

 

B2.3 

Tidslinjer over opvækst 

 

B2.4 

Planche om børnemøbler 

B2  

Produktion 

Vi udarbejder  

udkast 

https://www.youtube.com/watch?v=A5V82N0dqnQ
https://faktalink.dk/born-gamle-dage
https://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-barndom
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3.2.3 Evaluering  
Beslut, hvordan eleverne skal kvalitetssikre produktet ved at evaluere og justere 

produktudkastet. Evalueringen kan fx indebære, at hver gruppe bytter produkt med 

en anden gruppe og giver hinanden gensidig kritik. Efter evalueringen justerer 

gruppen sit udkast og klargør det endelige produkt. 

  

Fase B3 Evaluering  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Evaluering og 

justering 

 

 

90 min 

 

 

 

 

 

 

 

120 min 

 

 

30 min 

 

 

4 timer 

Gruppen afleverer sit produkt sammen med produktbeskrivelsen (B1) og udkast til salgsbrochuren (B2) til en 

anden gruppe. 

Opgave 

Gennemgå en anden gruppes materiale og svar på følgende: 

1. Hvordan lever produktet op til det beskrevne formål? 

2. Hvordan vurderer I, produktet vil blive brugt af børn? 

3. Hvordan er produktets kvalitet og sikkerhed? 

4. Hvad er godt ved produktet og salgsbrochuren? 

5. Hvordan kan produktet og salgsbrochuren forbedres? 

I skal besvare spørgsmålene skriftligt og aflevere svarene til den anden gruppe. 

Gruppen gennemgår den skriftlige besvarelse, som den har fået af en anden gruppe, og justerer produktet. 

Lad evt. også samarbejdspartneren se produktet og give feedback. 

Produktet færdiggøres og påføres evt. farver og lak. 

Opgave 

Evaluerer indhold og arbejdsformer i arbejdet med temaet samt din egen indsats og samarbejde.  

(Udarbejd evt. et evalueringsskema til denne opgave). 

 

 

B3.1 

Kvalitetsevaluering  

(som gruppen har 

udarbejdet for en anden 

gruppe) 

 

 

 

 

 

 

B3.2 

Selvevaluering 

Dansk Salgsbrochure 

Tekstanalyse 

60 min 

 

90 min 

 

2½ timer 

Opgave 

Færdiggør salgsbrochuren i tekst og layout. 

Opgave 

Lav en analyse af en artikel om kvalitet i design. 

B3.3 

Salgsbrochure 

B3.4 

Analyse af artikel 

Matematik Tegning og 

masse 

60 min 

 

60 min 

 

2 timer 

Opgave 

Opmål og tegn det modtagne møbel på isometrisk papir.  

Opgave 

Udregn vægten af det modtagne møbel. Tjek efterfølgende resultatet med en vægt.  

 

B3.5 

3D tegning af møbel  

B3.6  

Udregning af vægt 

B3 

Evaluering 

Vi forbedrer  

og færdiggør 

https://hsfo.dk/artikel/design-skiller-kopier-fra-kvalitet
https://www.geogebra.org/m/rfpYYXfG
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3.2.4 Præsentation 
Beslut, hvordan eleverne skal præsentere deres produkt. Hvis produktet fx er en 

happening, et skuespil eller en fest, vil den afsluttende præsentation være selve 

happeningen, skuespillet eller festen. 

 

 

 

 

  

Fase B4 Præsentation  

Fag Indhold Ca. tid Aktivitet Arbejdsportfolio 

Tværfaglig Præsentation af 

produkt 

60 min 

 

120 min 

 

3 timer 

Opgave 

Forbered en mundtlig præsentation af produktet med børn som målgruppe. 

Hver gruppe præsenterer sit møbel for børnene og lader dem prøve at bruge det.  

Børnehaven beslutter under inddragelse af børnene, hvilket møbel de finder bedst.  

 

B4.1 

Video fra præsentationen 

Dansk Artikel og 

produktanalyse 

15 min 

165 min 

 

 

90 min 

 

4½ timer 

Grib et begreb: Artikel 

Individuel opgave  

Lav en nyhedsartikel eller video om gruppens arbejde med designopgaven med udgangspunkt i materialerne i 

arbejdsportfolioen. 

Opgave 

Lav en tekst eller video med en produktanalyse af en af de andre gruppers møbel. 

 

B4.2 

Nyhedsartikel/video om 

designopgaven 

B4.3 

Tekst/video med 

produktanalyse 

B4 

Præsentation 

Vi afleverer 

https://www.youtube.com/watch?v=2qXASvn9moo&x-ytts=+1422503916&x-yt-cl=85027636
https://www.youtube.com/watch?v=P8j8ibscmtA
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4. Lærerteamets opsamling 

Skemaet på næste side er et redskab, som kan samle op på de informationer, der 

skal bruges til at lave en oversigt over fagenes mål og indhold til eleverne samt 

arbejdsportfolio og ugeskema.    

Det kan også bruges til at tælle timer sammen for hvert fag, så det kan ses, hvor 

stor vægt det enkelte fag har haft i forløbet.  
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Lærerteamets opsamling 
Fase Tværfagligt Dansk Matematik Identitet og medborgerskab 

      

A1 Tema     

 Indhold Design Fagtekst og fiktionstekst Matematiske figurer Design af relationer 

Produkt A1.1 Foto af arbejde med papir og appelsin A1.2 Tekstanalyse 

A1.3 Fiktionstekst om design 

A1.4 Plakat om forskel mellem faglitteratur og fiktion 

A1.5 Billeder af beskrivelser af matematiske figurer A1.6 Præsentation om risiko for ensomhed 

Tid 3 timer 4½ timer 3 timer 4½ timer 

A2 Mål     

 Indhold Mål    

 Produkt A2.1 Beskrivelse af vej til personlige/sociale 

mål 

   

 Tid 3 timer    

A3 Opgave     

 Indhold Opgaven Fagtekst om pap Mål, rumfang og massefylde Produkters betydning for fællesskab 

  A3.1 Video om pap A3.2 Billeder af arbejde med massiv terning 

A3.3 3D tegning og udregninger 

A3.4 Plakat om produkt der påvirker 

fællesskabet 

Tid ½ time 1½ timer 3½ timer 2 timer 

A4 Organisering     

 Indhold Organisering  Massefylde og procentregning Gruppedynamik 

Produkt   A4.1 Hul terning og udregning af massefylde af sand 

A4.2 Regneark med udregning af procent 

A4.3 Skriftlig gruppearbejdskontrakt 

A4.4 Tekst, plakat eller video om produkt og 

læring 

Tid ½ time  2½ timer 4 timer 

A5 Samarbejdspartner    

 Indhold Besøg Spørgeguide og kravspecifikation  Institutioner i samfundet 

Produkt  A5.1 Spørgeguide 

A5.2 Kravspecifikation 

 A5.3 Planche om den perfekte institution 

Tid 3 timer 2½ timer  2 timer 

B1 Planlægning     

 Indhold Idéudvikling Produktbeskrivelse Det gyldne snit  

Produkt B1.1 Skitser og papirmodeller B1.2 Skriftlig produktbeskrivelse 

B1.3 Video om brug af møblet 

B1.4 Skitse med det gyldne snit 

B1.5 Budget 

 

Tid 5½ timer 3 timer 4½ timer  

B2 Produktion     

 Indhold Udkast til produkt Salgsbrochure Procent og massefylde Opvækst 

Produkt B2.1 Billeder af produktionen  B2.2 Vægtopgave B2.3 Tidslinjer over opvækst 

B2.4 Planche om børnemøbler 

Tid 3 timer 2 timer 3 timer 2½ timer 

B3 Evaluering     

 Indhold Evaluering og justering Salgsbrochure og tekstanalyse Tegning og masse  

Produkt B3.1 Kvalitetsevaluering 

B3.2 Selvevaluering 

B3.3 Salgsbrochure 

B3.4 Analyse af artikel 

B3.5 3D tegning af møbel   

B3.6 Udregning af vægt 

 

Tid 3½ timer 2½ timer 2 timer  

B4 Præsentation     

 Indhold Præsentation af produkt Artikel og produktanalyse   

 Produkt B4.1 Video fra præsentationen B4.2 Nyhedsartikel/video om designopgaven 

B4.3 Tekst/video med produktanalyse 

  

 Tid 3 timer 4½ timer   

Tid i alt: 79 timer 25 timer 20½ timer 18½ timer 15 timer 
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5. Oversigt over fagenes mål og indhold 

Formålet med praksis er at styrke læring i almene fag. Det skal synliggøres for 

eleverne, hvad de helt overordnet skal lære i de forskellige fag, og hvilke aktiviteter 

de skal gennemføre. Saml indhold i hver aktivitet i en oversigt, som kan anvendes til 

at samtale med eleverne om aktiviteter og indhold i hver fase.    
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Tema: Design 
Hvad skal vi lære? 
Fase Tværfagligt Dansk Matematik Identitet og medborgerskab 

Vi skal lære om: 

 Design  Kommunikation: lytte, tale, 

skrive, kropssprog 

 Læsning: forskellige genrer 

 Figurer: areal, rumfang, vægt, 

målestoksforhold, tegning 

 Tal og formler 

 Design og produkters påvirkning 

af mennesker 

 Samarbejde, gruppearbejde, 

respekt for andre, deltagelse 
      

A1 Tema      

Vi forbereder os på det 

tema, vi skal arbejde med 

 Design Fagtekst og fiktionstekst Matematiske figurer Design af relationer 

     
      

A2 Mål      

Vi synliggør, hvad vi vil 

lære 

 Mål    

     
      

A3 Opgave      

Vi får viden om det, vi skal 

lave 

 Opgaven Fagtekst om pap Mål, rumfang og massefylde Produkters betydning for fællesskab 

     
      

A4 Organisering      

Vi organiserer arbejdet  Organisering  Massefylde og procentregning Gruppedynamik 

     
      

A5 Samarbejdspartner      

Vi får kendskab til vores 

samarbejdspartner 

 Besøg Spørgeguide og kravspecifikation  Institutioner i samfundet 

     
      

B1 Planlægning      

Vi planlægger  Idéudvikling Produktbeskrivelse Det gyldne snit  

     
      

B2 Produktion      

Vi laver udkast  Udkast til produkt Salgsbrochure Procent og massefylde Opvækst 

     
      

B3 Evaluering      

Vi forbedrer og færdiggør  Evaluering og justering Salgsbrochure og tekstanalyse Tegning og masse  

     
      

B4 Præsentation      

Vi afleverer  Præsentation af produkt Artikel og produktanalyse   
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6. Arbejdsportfolio 

Eleven skal samle sine produkter systematisk i en arbejdsportfolio, så de 

relevante produkter kan samles i en præsentationsportfolio i forbindelse med 

en prøve. I skemaerne på de næste sider nummereres produkterne. Ud for hvert 

produkt skriver lærerteamet et mål, så skemaerne også kan anvendes til dialog 

om og synliggørelse af elevens læring og progression.  

 

Målene udarbejder lærerteamet med udgangspunkt i det konkrete produkt samt 

mål i det fag, produktet primært relaterer sig til. Målene skal formuleres, så de 

kan give mening for eleven.  

 

Arbejdsportfolioen er det redskab, som eleven bruger til at samle de produkter, 

eleven arbejder med i undervisningen. I forbindelse med prøve i et fag, samler 

eleven sine bedste produkter i en præsentationsportfolio, son danner grundlag 

for prøven. Arbejdsportfolioen understøtter eleven i at opøve kompetencer, og 

præsentationsportfolioen bruges af eleven til at fremvise sine kompetencer i 

forbindelse med prøven. 

 

Arbejdsportfolioen tilhører og skal tilpasses den enkelte elev. Det betyder ikke, 

at der skal udarbejdes individuelle mål for hver elev. Det betyder blot, at 

bogstavet, der angiver niveauet for hvert fag, skal ændres, så det er i 

overensstemmelse med elevens niveau i henhold til forløbsplanen, og de 

personlige/sociale mål skal indskrives af eleven i forbindelse med fase A2.  

 

Eleven vurderer selv sin målopfyldelse, når han/hun lægger et produkt i 

arbejdsportfolioen. Lærerne kan med jævne mellemrum tale med eleven om 

målopfyldelsen, og arbejdsportfolioen kan danne grundlag for samtalen i 

forbindelse med opfølgning på forløbsplanen. 
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Arbejdsportfolio; Design A 
Fag/niveau 

 
Målopfyldelse 

Nr. Produkt 

G E G 

Mål N
y

b
eg

y
n
d

er
 

 R
u

ti
n

er
et

 

 E
k

sp
er

t 

D
an

sk
 

M
at

em
at

ik
 

ID
 

A1 Tema          

A1.1 Foto af arbejde med papir og appelsin  x  Jeg kender til sfæriske trekanter      

A1.2 Tekstanalyse x   Jeg kan analysere en fagtekst      

A1.3 Fiktionstekst om design x   Jeg kan skrive en fiktionstekst      

A1.4 Plakat om forskel mellem faglitteratur og fiktion x   Jeg kan forklare forskellen på en fagtekst og en fiktionstekst      

A1.5 Billeder af beskrivelser af matematiske figurer  x  Jeg kender til forskellige matematiske figurer      

A1.6 Præsentation om risiko for ensomhed x  x Jeg har viden om design af relationer      

A2 Mål          

A2.1 Beskrivelse af vej til personlige/sociale mål x  x Jeg kan sætte personlige og sociale mål      

A3 Opgave          

A3.1 Video om pap x   Jeg kan kommunikere forståeligt og hensigtsmæssigt om et materiale      

A3.2 Billeder af arbejde med massiv terning  x  Jeg har viden om areal og omkreds af cirkler, trekanter, firkanter og andre figurer      

A3.3 3D tegning og udregninger  x  Jeg kan arbejde med isometrisk papir      

A3.4 Plakat om produkt der påvirker fællesskabet x  x Jeg har viden om, at produkter kan påvirke menneskers normer og adfærd      

 Personligt/socialt mål    Jeg ….      

A4 Organisering          

A4.1 Hul terning og udregning af massefylde af sand  x  Jeg kan udregne massefylde på baggrund af rumfang og vægt      

A4.2 Regneark med udregning af procent  x  Jeg kan arbejde med procentregning      

A4.3 Skriftlig gruppearbejdskontrakt x  x Jeg kender til gruppedynamikker og almindelige problemer i en gruppe      

A4.4 Tekst, plakat eller video om produkt og læring x  x Jeg kan forklare, hvad vi skal arbejde med og lære      

 Personligt/socialt mål    Jeg ….      

A5 Samarbejdspartner          

A5.1 Spørgeguide x  x Jeg kender til spørgeteknik og kan lytte aktivt og følge op med spørgsmål      

A5.2 Kravspecifikation x   Jeg kan formulere krav til produktet      

A5.3 Planche om den perfekte institution   x Jeg kan forholde mig til samfundets institutioner      

 Personligt/socialt mål    Jeg ….      
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Arbejdsportfolio: Design B 
Fag/niveau 

 
Målopfyldelse 

Nr. Produkt 

G E G 

Mål N
y

b
eg

y
n
d

er
 

 R
u

ti
n

er
et

 

 E
k

sp
er

t 

D
an

sk
 

M
at

em
at

ik
 

ID
 

B1 Planlægning          

B1.1 Skitser og papirmodeller x  x Jeg kan arbejde med forskellige idéudviklingsprocesser      

B1.2 Skriftlig produktbeskrivelse x   Jeg kan formidle og præsentere egne produktioner skriftligt      

B1.3 Video om brug af møblet x   Jeg kan formidle og præsentere egne produktioner mundtligt      

B1.4 Skitse med det gyldne snit  x  Jeg kender til det gyldne snit      

B1.5 Budget  x  Jeg kan beregne materialeforbrug og opstille et budget      

 Personligt/socialt mål    Jeg ….      

B2 Produktion          

B2.1 Billeder af produktionen  x  Jeg kan optegne, udskære og samle møblet      

B2.2 Vægtopgave  x  Jeg kan regne med procenter og beregne massefylde      

B2.3 Tidslinjer over opvækst   x Jeg kender til livsvilkår for børn i dag og for 70 år siden      

B2.4 Planche om børnemøbler   x Jeg kender til typiske børnemøbler i dag og for 70 år siden      

 Personligt/socialt mål    Jeg ….      

B3 Evaluering          

B3.1 Kvalitetsevaluering x  x Jeg kan aktivt indgå i dialog om samt vurdere og beskrive kvaliteten af et produkt      

B3.2 Selvevaluering x  x Jeg beskrive gruppearbejdet og min egen indsats og samarbejde      

B3.3 Salgsbrochure x   Jeg kan beskrive mit produkt i en salgsbrochure      

B3.4 Analyse af artikel x   Jeg kan analysere en artikel      

B3.5 3D tegning af møbel  x  Jeg kan arbejde med isometrisk papir (matematisk modellering)      

B3.6 Udregning af vægt  x  Jeg kan udregne vægten af møblet, når jeg kender massefylden      

 Personligt/socialt mål    Jeg ….      

B4 Præsentation          

B4.1 Video fra præsentationen x  x Jeg kan kommunikere forståeligt og hensigtsmæssigt i forhold til formål og situation      

B4.2 Nyhedsartikel/video om designopgaven x x x Jeg kan overskue hele designopgaven og fortælle sammenhængende om den      

B4.3 Tekst/video med produktanalyse x   Jeg kan analysere et produkt      

 Personligt/socialt mål    Jeg ….      
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Personlige og sociale mål

Når eleven afslutter FGU og modtager et kompetencebevis, så skal 

kompetencebeviset dokumentere opnåede faglige kompetencer og eventuelt 

dertil knyttede sociale og personlige kompetencer. Elevens personlige og/eller 

sociale mål knyttes derfor til elevens faglige arbejde i arbejdsportfolioen. 

Herunder er der nogle idéer til, hvordan eleven kan formulere et 

personligt/socialt mål knyttet til hver fase. 

 

 

 

  
A5 Samarbejdspartner 
Vi får kendskab til vores 

samarbejdspartner  

 Jeg tør stille spørgsmål til en 

fremmed 

 Jeg kan se og forstå andres 

behov 

 Jeg opsøger mere viden 

 

 

A4 Organisering 
Vi organiserer arbejdet  

 Jeg bidrager til en god 

stemning i gruppen 

 Jeg bidrager til løsning af 

konflikter 

 Jeg er tolerant over for de 

andre i gruppen 

A3 Opgave 
Vi får viden om det, vi skal lave  

 Jeg forholder mig positivt til 

det, vi skal lave 

 Jeg opmuntrer andre 

 Jeg vil lære noget 

 

 

 

B1 Planlægning 
Vi planlægger  

 Jeg bidrager med gode idéer 

 Jeg fastholder fokus på 

opgaven  

 Jeg holder aftaler 

 

B2 Produktion 
Vi udarbejder udkast  

 Jeg holder ud og fortsætter, 

når det er svært 

 Jeg tager ansvar for det, jeg 

laver 

 Jeg hjælper de andre i 

gruppen 

 

B3 Evaluering 
Vi forbedrer og færdiggør  

 Jeg tør være ærlig 

 Jeg har respekt for andres 

synspunkter 

 Jeg kan udtrykke kritik på en 

opbyggende måde 

 

B4 Præsentation 
Vi afleverer  

 Jeg kan præsentere produktet 

for fremmede 

 Jeg tør sige noget i en 

mikrofon 

 Jeg er stolt af produktet 
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7. Ugeskema 
 

Når lærerteamet har fastlagt indhold i forløbet, kan der udarbejdes ugeskemaer, 

og arbejdet kan fordeles i teamet med aftaler om, hvem der har ansvar for hvilke 

dele.  

 

Arbejdet med skemalægning fører sandsynligvis til ændringer i varigheden af 

nogle af aktiviteterne, så de kan passe ind i skemaet. Det kan også føre til 

ændringer af indhold, når det fx skal gå på op med lærernes undervisning på 

andre hold. 

I det udfyldte eksempel på ugeskemaer er der valgfag fredag formiddag. Det 

kan ikke forventes, at alle elever på holdet har de samme valgfag, og tiden er 

derfor reserveret til valgfag på tværs af hele skolen. Valgfagslærerne kan, i det 

omfang det er muligt, også tage udgangspunkt i det aktuelle tema og derved 

drage nytte af de tværfaglige timer.  

Fredag eftermiddag er der workshop, hvor eleverne kan arbejde med materialet 

fx med idéudvikling og forbedring af produktet. Tiden kan eventuelt også 

anvendes til valgfag, til at følge op på de ting, der af forskellige årsager ikke er 

nået i henhold til tidsplanen, eller til intensiv undervisning for fx ordblinde 

elever med inddragelse af den kommende uges tekster. 

Afhængigt af, hvad teamet ønsker at kommunikere til eleverne, kan 

ugeskemaet indeholde fase, fag og emne eller kun en eller to af disse. For 

eksempel kan skemaet blot indeholde fag, hvis teamet lægger vægt på, at 

eleverne skal kunne se, at de har almene fag. Hvis teamet derimod lægger vægt 

på, at eleverne skal se en arbejdsplan, kan skemaet blot indeholde emnet eller 

fx det produkt, der skal lægges i arbejdsportfolioen. 

Ugeskemaerne har en fast struktur med tjek ind, tjek op og tjek ud.  

 Ved tjek ind mødes holdet om morgenen. Her fortæller læreren, hvad 

holdet skal arbejde med i løbet af dagen, hvad de skal lære, og hvilke 

produkter de vil have til deres arbejdsportfolio, når dagen er omme. Det er 

også ved tjek ind, læreren hører, hvordan eleverne har det (brug fx 

ekkoloddet af Jan Tønnesvang) samt registrerer og følger op på eventuelt 

fravær. En del af arbejdet med at følge op på fravær (ringe/sms) kan 

eventuelt overlades til den gruppe, eleven arbejder sammen med.  

 Ved tjek op mødes holdet omkring frokostbordet, og læreren laver en 

runde, hvor hver gruppe fortæller, hvordan det går. 

 Ved tjek ud samles holdet og følger op på dagens opgaver og mål. Dagens 

produkter arkiveres og registreres i arbejdsportfolioen, og hver elev 

forholder sig til egen målopfyldelse. Det kan også være i forlængelse af 

tjek ud, der gennemføres en forløbsplanssamtale med en elev hver dag.  
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Ugeskema  
Tema: Design 

         

Uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tjek ind Morgensamling  Tjek ind Morgensamling 

For 

middag 

A1 

Tværfagligt  
Design 

A1 

Matematik 
Figurer 

A1 

ID 
Design af  

relationer 

A2 

Tværfagligt 
Mål 

Valgfag  

For 

middag 

A3 

Matematik 
Mål, rumfang og 

massefylde 

A4 

 ID 
Organisering og 

gruppedynamik 

A4 

Matematik 
Massefylde og 

procentregning 

A5 

Tværfagligt 
Besøg 

Valgfag 

Tjek op Frokostsamling  Tjek op Frokostsamling 

Efter 

middag 

A1 

Dansk 
Fagtekst og 

fiktionstekst 

A1 

Dansk 
Fagtekst og 

fiktionstekst 

A1 

ID 
Design af 

relationer 

A3 

Dansk 
Opgaven, 

fagtekst om pap 

Workshop  

Efter 

middag 

A3 

ID 
Produkters 

betydning for 

fællesskab 

A4 

ID 
Gruppedynamik 

A5 

Dansk 
Spørgeguide 

A5 

Dansk 
Kravspecifikation 

Workshop 

Tjek ud Opsamling  Tjek ud Opsamling 

         

Uge 3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Uge 4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tjek ind Morgensamling  Tjek ind Morgensamling 

For 

middag 

A5 

ID 
Institutioner i 

samfundet 

B1 

Tværfaglig 
Idéudvikling 

B1 

Matematik 
Det gyldne snit 

B2 

Tværfagligt 
Udkast til produkt 

Valgfag  

For 

middag 

B2 

Matematik 
Procent og 

massefylde 

B2 

ID 
Opvækst 

B3 

Tværfagligt 
Evaluering og 

justering 

B4 

Tværfagligt 
Præsentation af 

produkt 

Valgfag 

Tjek op Frokostsamling  Tjek op Frokostsamling 

Efter 

middag 

B1 

Tværfagligt 
Idéudvikling 

B1 

Dansk 
Produktbeskrivelse 

B1 

Matematik 
Det gyldne snit 

B2 

Tværfagligt 
Udkast til produkt 

Workshop  

Efter 

middag 

B2 

Dansk 
Salgsbrochure 

B3 

Matematik 
Tegning og masse 

B3 

Dansk 
Salgsbrochure og 

tekstanalyse 

 

B4 

Dansk 
Artikel og 

produktanalyse 

B4 

Dansk 
Artikel og 

produktanalyse 

Tjek ud Opsamling  Tjek ud Opsamling 

*ID: Identitet og medborgerskab 

A1 Tema 

Vi forbereder os på det 

tema, vi skal arbejde 

med 

A2 Mål 

Vi synliggør,  

hvad vi vil lære 

 

A3 Opgave 

Vi får viden om det,  

vi skal lave 

 

A4 Organisering 

Vi organiserer arbejdet 

 

A5 Samarbejdspartner 

Vi får kendskab til vores 

samarbejdspartner 

 

B1 Planlægning 

Vi planlægger 

 

B2 Produktion 

Vi udarbejder udkast 

 

B3 Evaluering 

Vi forbedrer og 

færdiggør 

 

B4 Præsentation 

Vi afleverer 
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8. Inspiration  
 

Her er en række idéer og links til undervisningsforløb og –materialer, som anvendes til inspiration undervejs i udvikling af et forløb. 

 

Arbejdsliv 

 Lav en fortællesamling om 

det gode arbejdsliv 

- Arbejdsliv 

- Arbejdsmiljø 

- Samarbejde 

 

Basar 

 Lav varer til en basar 

- Bord med solpanel 

- Cementvarer 

- Instructables 

- Makershare 

- Mini-pc 

- Udrugningsmaskine 

 

Design 

 Løs et problem på en skole 

 Lav en pap-lampe 

- FabLab 

 

Fest 

 Lav en fest på et plejehjem 

 Lav en festival for byen 

- Festen 

 

Fred i verden 

 Lav en gave til en uven 

 Lav en udstilling om flugt 

- Aldrig mere 

- Flygtninge 

- Folkedrab 

 

 

 

 

 

Fællesskab 

 Lav et undervisningsforløb 

for 2. klasse om venlighed 

- Læringsmiljø 

- Metoo 

- Mobning 

- Psykisk arbejdsmiljø 

- Social kontrol 

- Ytringsfrihed 

 

Gamle dage 

 Lav en forestilling for 

børnehaven om gamle dage 

 Lav en sjov historisk 

byvandring for ældre 

- Historie 

- Undervisningsmateriale 

 

Internationalt 

 Lav et portræt af dit samfund 

til en penneven i udlandet 

- Erasmus+ 

- Nyheder 

- Samarbejde 

- Penneven 

- Penneven 

 

Mad 

 Lav en kogebog til unge 

- Madkultur 

- Undervisningsmateriale 

- Undervisningsmateriale 

 

 

 

 

 

Livets mening 

 Lav portræt af tre ældre og 

deres syn på livets mening 

 Lav en flisevæg med 

illustration af forskellige 

livsveje 

 Lav et spil om livsveje 

- Mening og eksistens 

- Mening og tro 

- Kierkegaard 

 

Miljø 

 Lav en video til unge om, 

hvor meget du skal cykle for 

at producere energi til din 

daglige transport, varme og el 

- Affald 

- Energi 

- Fjernvarme 

- Forbrændingsanlæg 

- Havet 

- Kemi 

 

Mine rødder 

 Lav en bog om din familie til 

dine børn 

- Familiebaggrund 

- Stamtræ 

- Bog fremstilling 

 

Natur 

 Lav en gps-guide til naturen 

for spejderne 

- Skov 

- Gps 

 

 

Naturfag 

 Byg et escaperoom med 

naturfaglige øvelser  

til 4. klasse 

- Astra 

- Atom 

- Eksperimenter 

- Simulering  

 

Samfund 

 Lav vedtægter for elevrådet 

 Lav et gps-løb til 3. klasse om 

institutioner i byen  

 Opret en lokal forening 

- Demokratispil 

- I grænseland 

- Norden 

- Sogn 

 

Spiludvikling 

 Lav et kortspil om uddannelse 

til 5. klasse 

 Lav et brætspil til matematik i 

4. klasse (søg fx "udvikling af 

brætspil manual" for idéer) 

 Lav et spil om social 

påvirkning og forbrug til unge 

- Unity 

 

Sundhed 

 Lav en kampagne for et sundt 

alternativ til alkohol eller 

rygning til unge 

- Alkohol 

- Lunger 

- Misbrug  

 

Teknik 

 Byg  

- med Arduino 

- drone med coanda-effekt 

- fuldautomatisk hønsehus 

- stirlingmotor 

- robot 

- solcelle  

 

Verdensmål 

 Lav et bidrag til at nå et 

verdensmål 

- Verdenstimen 

- Verdensmål 

 

Til planlægning af forløb 

 Metoder og idéer 

- Avis i undervisningen  

- Dialog 

- DR skole 

- Emu eksamensopgaver 

- Fysik 

- Innovation 

- Matematik eud 

- Metal undervisning 

- Selvrettende prøver 

- Små produktioner 

- Træ undervisning 

 Lokale samarbejdspartnere 

- Samarbejdspartner 

- Naturfagligt 

- Virksomheder

 

http://ditarbejdslivnu.dk/
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/
https://vpt.dk/kerneopgaven/intro-til-undervisningsforlob
https://www.youtube.com/watch?v=DZe7f_Hj0uI&list=PLi1FmgMo0dBLJao8wkTmhcKTYxK_4xg2L
https://www.instructables.com/
https://makershare.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VFOu7GnX2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=FwE_mp_J8gQ
https://fablabatschool.dk/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/festen#.XgcgbTLQi00
https://aldrigmere.dk/
https://flygtningebørn.dk/
https://folkedrab.dk/
https://www.amondo.dk/serien-inkluderende-laeringsmiljo
http://dkmetoo.dk/
http://www.alleforenmodmobning.dk/
http://detdumaerker.dk/
https://uim.dk/publikationer/du-har-et-valg-elevmateriale
http://hvorgaargraensen.dk/
http://www.historie-online.dk/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_da
https://learningenglish.voanews.com/
https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
https://www.epals.com/
http://www.penpalworld.com/
https://www.madkulturen.dk/viden/
https://www.skolekontakten.dk/
http://fahot.dk/-/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer-Fakato/Vaerkstedssprog/120905-Vaerkstedssprog_Elevbog_Koekken.ashx?la=da
https://www.dr.dk/undervisning/filosofi/tema/kierkegaard
http://paakant.dk/
http://www.klartilkierkegaard.dk/
https://www.affald.dk/da/
http://www.energi.case.dtu.dk/
http://fjernvarmeskolen.dk/
http://www.wastelab.dk/
https://projekter.au.dk/havet/forloeb/
https://www.kemifordi.dk/
https://www.danishfamilysearch.dk/
https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/grundskolen/stamtraeet/
https://books.gurublocks.com/
https://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/undervisningsforløb
http://geoquestor.dk/
https://astra.dk/materialer
https://videnskanylen.dk/
https://sciencebob.com/
https://phet.colorado.edu/da/
https://demokratispillet.dk/
https://ietgraenseland.dk/
https://nordeniskolen.org/da/
https://sogn.dk/
https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/Unity/spiludvikling-unity.php
http://alkoholdialog.dk/
http://www.lungerpåarbejde.dk/
http://projektpas.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=xhx0IRmNBVQ&list=PLguR-ckLROXeOEjszW3ztnTkzR3nEYaZA
https://www.youtube.com/watch?v=Irp_vnmUWZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Bgu7f5cq6cQ
https://www.youtube.com/watch?v=FCjYZT6FJm4
https://www.robo-sydfyn.dk/undervisningsforloeb/
https://www.youtube.com/watch?v=7FuCqmUsXZ8
https://verdenstimen.dk/
https://www.verdensmaalene.dk/undervisningeroevelser
https://aiu.dk/
https://leapsskoler.dk/leaps-ressourcer/
https://www.dr.dk/skole
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/index.html
http://www.fysikbasen.dk/
https://stationinnovation.dk/
https://www.webmatematik.dk/lektioner/eud-matematik
http://fahot.dk/-/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer-Fakato/Vaerkstedssprog/120905-Vaerkstedssprog_Elevbog_Metal.ashx?la=da
https://testogprøver.dk/eksempel
https://www.smaap.dk/
http://fahot.dk/-/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer-Fakato/Vaerkstedssprog/120905_Vaerkstedssprog_Trae_Byg.ashx?la=da
https://skolenivirkeligheden.dk/
https://www.nvhus.dk/tektanken/
http://aabenvirksomhed.dk/
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