ET AUTENTISK INNOVATIVT LÆRINGSFORLØB

FRA JORD TIL BORD
PROJEKTMATERIALE TIL INDSKOLINGEN

Foto lånt af Elizabeth Gray

Dette materiale er et bud på et autentisk og innovativt projekt, som henvender
sig til lærere, pædagoger og elever i indskolingen. Projektet er planlagt og
gennemført af Elizabeth Gray med 3. årgang på Dansborgskolen i Hvidovre.

FAG
Dansk og natur/
teknologi

AUTENTISK
Eleverne arbejder
med at finde ud af,
hvordan de kan
formidle deres viden
om henholdvist køer,
grise eller fisk.
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INNOVATIVT
Eleverne har
mulighed for at
udarbejde en
innovativ løsning på
problemstillingen

PROJEKTMATERIALE

AUTENS

INTRODUKTION OG VEJLEDNING
Formålet med projektet er, at give eleverne indsigt i hvilken betydning, det har haft for
Danmark, at vi er et landbrugsland. De skal kende til dansk landbrugs historie og den udvikling,
der er sket i landbruget. Derudover skal de tre klasser på årgangen hver vælge et landbrugsdyr,
som de vil se nærmere på.
Problemstilling: Hvordan kan vi formidle vores viden om landbrugsdyr til resten af årgangen og
årgangens lærere?
Forløbet kan startes op med et besøg på en besøgsgård, i dette tilfælde Tofthaven i Gilleleje.
Her får eleverne mulighed for at se og røre dyrene, at prøve arbejdet på en gård på egen krop
og høre om, hvordan en landmand arbejder.
På de følgende sider er der forslag til, hvilke læringsmål og faglige mål, der kan arbejdes med.
Dette projekt tager udgangspunkt i fagene dansk og natur/teknologi, men andre fag kan
naturligvis inddrages.
Der er desuden forslag til værktøjer fra FIRE-modellen, men der kan sagtens bruges andre
værktøjer.

Ugerne op til:
Læringsrummet: Det er vigtigt, at der til de fire faser er skriveflader og vægplads klar til hhv.
papir og udstilling. Disse skriveflader skal bruges i de fire faser, f.eks. når der opstår idéer i
forståelsesfasen, ord/tanker - vigtige refleksioner etc. Husk derudover også at tage billeder og
giv børnene mulighed for også at tage billeder. De er vigtige til opsamlingen og kan desuden
efterfølgende bruges som påmindelser for tidligere gennemgåede læreprocesser, opsamlinger,
evaluering og dokumentation.
Netværk - kender vi nogle, som kan bidrage til forståelsesfase 1? Kontakt netværk el. find nye
kontakter
Materialer: Hvad har vi af materialer, som vi kan give børnene til idéudviklingsfasen?
Øvelser: Hvilke ekstra øvelser kan vi have klar, til de elever som er hurtigere færdige end de
andre?
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DIFFERENTIERING I LÆRINGSFORLØBENE
Flipped learning - digitalt: Lærerne kan optage en video med et vidensoplæg ang.
temaer i projektet. Eleverne kan så selv gå ind og lytte, når de har behov for viden og
dermed kan læreren gå rundt og hjælpe eleverne.
Billeddokumentation- og feedback: Hvis ikke det er muligt for brugergruppen, at komme
ud eller at man selv kan komme dertil er digital deling af billeddokumentation- og
feedback godt.
Visuel differentiering: Vælge ind på forskellige faglige niveauer som evt. er parret med
roller. Som f.eks. forskellige tænkehatte i idéudviklingsfasen.

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER I ARBEJDET MED AUTENTISKE
INNOVATIVE LÆRINGSFORLØB
• Involvere egen kreativitet, nysgerrighed og undren (med tilpas deltagelse)
• Tænke kreative benspænd ind i processerne
• Balance/flow i processen & rammesætningen for projekterne
• Gøre plads til idéer og fantasi
• Æstetiske & fleksible læringsmiljøer bidrager til gode og understøttende rammer
• Sikre tid uden bedømmelse & vurdering
• Nysgerrig og inspirerende formidling
• Sikre plads til udstillinger af projekter - nuværende og tidligere. Det er påmindelser af

tidligere læreprocesser.
• Anerkendelse, tryghed & fordybelse

SLUT AF MED ET BRAG
• Overrask og gør præsentationen nærværende ved at inddrage rummet som en del af

projektet! Tænk evt. museum hvor man går på opdagelse i nye vidensområder.
• Skal præsentationen foregå hos brugeren/målgruppen - eller et andet sted som giver

mening ift. projektet? Hvordan slutter vi af med et brag?
• Hav noget lækkert til publikum, sæt en rød snor op som skal klippes, en rød løber,

børnechampagne, navneskilte/rolleskilte til eleverne eller en lille mindegave/
påmindelsesgave til de, som er mødt op?
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FORSTÅELSESFASEN
Forståelsesfase 1
Her søger eleverne i deres allerede eksisterende viden.
1. Præsentation af indhold og mål - hvad skal de og hvorfor? Hvad ved vi allerde? Øvelse:
Vidensvæggen.
2. Hvor kan vi finde mere viden? Tur til besøgsgård. Øvelser: Observation (fra Forståelsesfase
2) og Interview en fagperson
3. Hvad ved vi nu? Føje ny viden til vidensvæggen.
4. Produkt: Brug jeres eksisterende viden, tanker og idéer til at lave digte og/el. små
historier/pixibøger.
Øvelser fra FIRE-modellen: Vidensvæggen, min viden - vores viden, hvad ved jeg allerede,
observation og interview en fagperson
Forståelsesfase 2
Her søger børnene ny viden, gennem undersøgelser i og af verden. Hvis ikke det allerede
vides, så finder eleverne også ud af, hvem der er deres brugere.
5. Hvis det giver mening, så sammenhold evt. elevernes egne ord/refleksioner og deres
brugergruppes oplevelser/refleksioner.
6. Eleverne skal nu finde ud af, hvilke behov brugeren har i forhold til formidlingen. Hvordan
kan brugeren bedst for stå det, vi gerne vil formidle? Øvelse: Interview en bruger.
7. Produkt: Videreudvikl elevernes digte og/el. små historier/pixibøger/tegneserie med
bevægelsesøvelser el. aktive lege.

Øvelser fra FIRE-modellen: Interview en bruger
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FORSTÅELSESFASEN
Mål ang. elevens
alsidig udvikling

Det 21. århundredes kompetencer:
Kommunikation, kollaboration, kreativitet.

Produktmål

Digte og/el. små historier/pixibøger/tegneserie med bevægelsesøvelser el.
aktive lege til den bedste legeplads.

Tegn på læring

Engagement, deltagelse - aktiv og passiv, givet udtryk for refleksioner og
tanker (mundtligt eller gennem et æstetisk virksomhed, som f.eks. tegning).
Kan stille spørgmål og gennemføre enkelt interview.

IDÉUDVIKLINGSFASEN
Hav skriveflader og vægplads til store A3 post-its/papir klistret til væggen. Her skrives de
idéer som opstår. Husk at tage billeder og lad også børnene tage billeder - de er vigtige til
opsamling/påmindelser, evaluering & dokumentation.
I denne fase handler det om at udvikle en masse idéer til løsninger og til sidst udvælge den
bedste idé. Her arbejder eleverne med deres væren & viden, ved at gå på opdagelse i egen og
andres viden & egen væren. Det udvikler og fremmer deres kreativitet, undren, samarbejde mv.
Idéudviklingsfase 1
At få mange idéer.
1. Kreativitetsøvelse - “væk elevernes divergente tænkning”: Find forskellige
samarbejdsøvelser, brainbreaks eller øvelser fra Den Kreative Platform.
2. Brainstorm: Klassen skal sammen brainstorme og beslutte, hvilket landbrugsdyr, de vil
arbejde med. I dette projekt valgte klassen at arbejde med grisen.
3. Kreativitetsøvelse - “træne idéudvikling og det at sige ja, og.. til andres idéer”:
- Find en makker med samme antal knapper på tøjet (el. andet kriterie) el. lav fælles i
rundkreds.
- Hvis fælles øvelse: præsenter billeder eller saml med børnene en masse forskellige ting
fra skolen/klasseværelset/undenfor og træk en tilfældig ting op fra skålen og vær en
rollemodel ved at komme med skæve og skøre idéer til hvordan billedet/tingen giver en
idé til en fremtidig legeplads.
- Skriv idéerne ned el. inddrag teknologi og lav en lydoptagelse, som også kan bruges
senere hen. Husk at snakke med børnene om at lyden optages, hvad den kan bruges til
og at man skal spørge om lov, inden man optager lyd.
4. Brainstorm: Klassen brainstormer igen sammen og beslutter, hvilke fem værksteder,
de vil lave. I dette projekt blev der lavet spil-værksteder, film m.m.
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5. Produkt: Idévæggen.

Øvelse fra FIRE-modellen: Idévæggen

Idéudviklingsfase 2
At vælge den bedste idé.
1. Opsamling på idéerne og oplevelserne fra idéudviklingsfase 1.
2. I vurderingen kan det være en hjælp, at tage udgangspunkt i forståelsesfasen og
anvend kriterier herfra. Så bygger vurderingen, udvælgelsen og sorteringen af ideerne
på fælles viden og erfaringer. Udarbejd evt. en liste over kriterier/vigtige faktorer fra jeres
forståelsesfase.
3. Lav en 2x2 sortering og husk at gemme de idéer som ikke vælges i “idébanken”. Øvelse:
2X2 sortering.
2x2 sortering: Kriterierne kunne være hhv. nemt at gøre - svært at gøre & stor værdi - lille
værdi.
4. Produkt: Præsentation af den valgte idé.

Øvelse fra FIRE-modellen: 2x2 sortering

IDÉUDVIKLINGSFASEN
Mål ang. elevens
alsidig udvikling

Det 21. århundredes kompetencer: Kommunikation, kollaboration,
kreativitet og kritisk tænkning/vurdering.

Produktmål

Idévægge & præsentation af den idé, som de vælger.

Tegn på læring

Engagement, deltagelse - aktiv og passiv, givet udtryk for refleksioner og
tanker (mundtligt eller gennem et æstetisk virksomhed, som f.eks. tegning).
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REALISERINGSFASEN
Hav skriveflader og vægplads til store A3 post-its/papir klistret til væggen. Husk at tage
billeder og lad også børnene tage billeder - de er vigtige til opsamling/påmindelser,
evaluering & dokumentation.
I denne fase handler det om at konkretisere løsningen, så den kan føres ud i livet. Her får
eleverne erfaring med deres “kunnen” ved at praktisere og arbejde med sine færdigheder.
Her lærer de vigtige erfaringer med at kommunikere og samarbejde - ved at spørge
hinanden til råds og bede om hjælp.
Realiseringsfase 1
Konkrete prototyper.
1. Eleverne vælger sig ind på et værksted efter interesse.
2. Så skal idéerne bygges. Sørg for at der er mange forskellige materialer på bordet også
det, som umiddelbart ikke kan bruges. Måske kan det inspirere eller bruges på noget,
som ikke var tænkt ved første øjekast. Øvelse & produkt: Prototyper
3. Tjek med vidensvæggen som feedback & få besøg af brugerne. Øvelse: Tjek med
vidensvæggen.
4. Bagefter arbejdes der videre med prototyperne, produktet færdiggøres og der gøres
indledende tanker om præsentationen.

Øvelser fra FIRE-modellen: Prototyper, byg for at tænke & tjek med vidensvæggen

Realiseringsfase 2
Præsentation/udførelse/kulmination
1. Vi kigger på de færdige produkter og snakker om, hvordan præsentationen skal foregå
og gennemgår eventuelle idéer til afslutningen/præsentationen. Hvordan forestiller de
sig, at det ser ud, når de præsenterer og hvor er det henne?
2. Præsentation og feedback fra modtagerne/brugergruppen - det er en god idé at
optage, filme eller have nogle i rollen som den, der skrive feedbacken ned. Det kan
være svært at huske al feedbacken, så det er godt at have det til senere brug og
refleksion i evalueringsfasen. Øvelse: Aflevering
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Øvelser fra FIRE-modellen: Aflevering & projektplan

REALISERINGSFASEN
Mål ang. elevens
alsidig udvikling

21. årh. kompetencer: Kommunikation, kollaboration, kreativitet og kritisk
tænkning/vurdering. Tro på sig selv, egne og andres evner og formåen,
oplevelse af at have indflydelse og kunne gøre en forskel.

Produktmål

En eller flere prototyper, feedback fra brugeren og præsentation med
tilbagemelding fra brugere.

Tegn på læring

Engagement, deltagelse - aktiv og passiv, givet udtryk for refleksioner og
tanker (mundtligt eller gennem et æstetisk virksomhed, som f.eks. tegning).

EVALUERINGSFASEN
Hav skriveflader og vægplads til store A3 post-its/papir klistret til væggen. Husk at tage
billeder og lad også børnene tage billeder - de er vigtige til opsamling/påmindelser &
dokumentation.
Dette er den sidste fase og det er evalueringen af læring og proces. Det er her, hvor
handlingen tænkes sammen med refleksionen og bliver til varig læring. Ved at italesætte
læringsforløbet og reflektere sammen med børnene, kan processen og oplevelser fremstå
mere forståelige for børnene. Derudover hjælpes børnene også til, gennem italesættelsen,
at få øje på hvad de har lært, hvad andre har lært og hvad de selv og andre er gode og
kan blive gode til.
Evalueringsfase 1
Evaluering gennem personlig refleksion
1. Hvis der er en optagelse af præsentationen, hvor man kan høre den gennemgåede
feedback, så lyt den igennem og lav en fælles opsamling i stikord for hvad der bliver
sagt.
2. Eleverne udfylder individuelt arket 3-2-1. Det kan evt. deles med den gruppe, man har
arbejdet sammen med i projektet.

Øvelse fra FIRE-modellen: 3-2-1
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Evalueringsfase 2
Erfaringsindsamling - at give ny viden videre.
1. Brainstorm over hvad der skal fortælles videre fra projektet og hvordan der kan laves en
reklamefilm til andre skoler, så de kan se hvordan man kan arbejde med formidling.
Filmen skal vise hvad produktet er, hvem det skaber værdi for, og hvordan det skal
bruges. Øvelse: Reklamefilm
2. Eleverne går sammen i grupper (eller laves i fællesskab) og organiserer ruder/
billedrammer på store A3. Læreren tager udgangspunkt i elevernes fotos fra dagen før
og sammen snakker man om beskæring/billedudsnit (super-, nær-, total, halvtotal og
supertotal) og synsvinkel (fugle-, normal- og frøperspektiv). Herefter tegnes
reklamefilmens forløb i skitser, der tildeles roller i gruppen og filmen optages på Ipad.
Øvelse: Reklamefilm
3. Se reklamefilmen sammen og inviter forældre over til at se den eller læg filmen på en
portal hvor børnene har adgang til at vise den til dem, de har lyst til.

Øvelse fra FIRE-modellen: Reklamefilm

EVALUERINGSFASEN
Mål ang. elevens
alsidig udvikling

Reflektere over og kategorisere viden og erfaringer. Vurdere egne styrker,
svagheder og potentialer i forhold til fag og innovation. Forstå egne
læringsstrategier og udvide med flere startegier i samarbejde med andre.

Produktmål

Reklamefilm

Tegn på læring

Eleverne kan formulere sig om deres egen læring og reflektere over
samarbejdet i gruppen og deres egen arbejdsindsats og læring.

Foto lånt af Elizabeth Gray
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UGE 1
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Forståelsesfase1
• Introduktion
• Vidensvæg
• Gruppedannelse
• Hvordan laver
man et
interview?
• Interviewspørgsmål
(fagperson)

Besøg på
Tofthaven

• Opsamling på

Forståelsesfase 2

• Læse fagbøger

• Læse fagbøger
• Præsentation af

•
•
•
•

•
•

besøg
Genbesøg
vidensvæggen
På biblioteket
Læse fagbøger
Interviewspørgsmål
(bruger)
Interview en
bruger
Skrive digte/
små historier

Idéudviklingsfase 1
• Kreativitetsøvelser
• Brainstorm
• Kreativitetsøvels
er
• Brainstorm
• Idévæg
Idéudviklingsfase 2
• 2x2-sortering

idé

• Feedback
• Opsamling på

feedback

UGE 2
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

• Læse fagbøger

• Læse fagbøger
• Præsentation af

• Klargøring til

Realiseringsfase 2

Udstilling

• Oprydning
Evalueringsfase 1
• 3-2-1
Evalueringsfase 2
• reklamefilm

Realiseringsfase 1
• Prototyper
• Tjek med
vidensvæggen

prototyper

• Feedback
• Opsamling på

udstilling

feedback
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3. KLASSE - FASERNE I FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR PROJEKTET

Læringsmål :
Jeg kan dele min viden med andre
Jeg kan observere og interviewe
Jeg kan samarbejde med min gruppe
Jeg kan overholde aftaler og tage ansvar
Jeg kan formidle min viden og mine erfaringer til andre

Dansk

Natur/teknologi

Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på
alderssvarende hjemmesider og på biblioteket

Eleven kan deltage i dissektion af dyr

Eleven kan vurdere hjemmesiders relevans i
forhold til søgespørgsmål

Eleven har viden om sammenlignende anatomi

Eleven har viden om enkle kildekritiske
kildekritiske metoder på internettet

Eleven har viden om menneskers og dyrs indre
og ydre opbygning

Eleven kan strukturere sin baggrundsviden

Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk
udvikling i historisk perspektiv

Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse

Eleven har viden om centrale naturfaglige og
teknologiske udviklinger

Eleven har viden om metoder til mundtlig
formidling

Eleven kan beskrive en proces fra ressource til
færdigt produkt og fra produkt til ressource

Eleven har viden om enkle evalueringsformer

Eleven har viden om enkle produktionskæder

Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper

Eleven kan formidle egne data mundtligt og
skriftligt

Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med
spørgsmål og respons

Eleven har viden om medier og
formidlingsformer

Eleven har viden om lytteformål og
undersøgende spørgsmål

Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende
centrale fagord og begreber

Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger Eleven har viden om fagord og begreber
i fagsprog
Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige
tekster
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INSPIRATION & LITTERATURLISTE
• Opgavebog for kreative tænkere af Dorte Nielsen & Katrine Granholm
• Fonden for entreprenørskab - hjemmeside og publikationer, http://www.ffe-ye.dk
• Aalborg Universitet, den kreative platform, https://www.uva.aau.dk/den-kreative-

platform/
• Hjemmesiden hittepå.dk
• EMU: https://www.emu.dk/modul/sammenligning-af-konventionelt-og-økologisk-

landbrug
• DR:https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/fra-jord-til-bord
• Madkundskab: https://madkundskabsforum.dk/laeremidler/laeremidler-oversigt/

oekologi-fra-jord-til-bord
• Smag for livet: http://www.smagforlivet.dk/materialer/undervisningsforløb-5-klasse-

madkundskab-og-naturteknologi-grisen-og-smagen
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