LEAPS, De 6 komponenter
Vejledning
Hvad: Fælles planlægning i teamet.
En beskrivelse af alle elementer i LEAPS-forløbet. Både planlægnings- og
arkiveringsværktøj.
Hvorfor: Hjælp til planlægning og samtidig overblik over indholdet til fremtidig
videndeling.
Tips: Dette er et dynamisk dokument, som bør opdateres løbende efterhånden som
forløbet tager form.

Forløbsnavn:
Hvad er din livret og hvorfor?

Lærere/pædagoger:
XXX

Årgang:
4.-6. årgang

Varighed:
8 uger

Forløbsoverblik
Hvad kommer eleverne til at gøre, og hvorfor? Hvordan forbindes STEM (Science, Engineering, Teknolog og Matematik) og de
humanistiske fag, så der sikres et naturligt, tværfagligt samspil?
Eleverne skal udarbejde en opskrift, der besvarer en række spørgsmål. Det betyder, at opskriften skal indeholde en beskrivelse af
forholdene, der måske har været med til at gøre retten til elevens livret. Derudover skal den indeholde en beskrivelse af rettens historie.
Eleverne skal også lave en engelsk udgave af opskriften. Samtidig skal opskriften indeholde en ernæringsberegning for ingredienserne. Til
fremvisningen indgår retten som produkt med det autentiske publikum som smagsdommere.

Engagerende spørgsmål

Autentisk publikum

Skal være komplekst, tankevækkende, ikke have et rigtigt eller forkert svar
og åbne op for undersøgelser forbundet med en reel problemstilling i
samfundet uden for skolen.
Hvorfor er din livret din livret?
Hvad er madkultur?
Hvad er god mad?

Hvordan kommer eleverne i kontakt med lokalsamfundet undervejs i
forløbet?
Besøg på en lokal restaurant, det lokalhistoriske arkiv eller lignende.

Kickoff

Fremvisningsplan

Hvordan igangsættes forløbet? Hvilke eksperter tilknyttes forløbet? Dette
skal være engagerende for elever.

Hvor og hvornår finder fremvisningen sted? Hvad bliver fremvist? Hvordan vil
eleverne fremvise arbejdet? Hvem inviteres? Hvilke eksperter tilknyttes?

Kickoff med besøg på en lokal restaurant, hvor det engagerende
spørgsmål præsenteres. Der gennemføres en protokol hvor man dykker
ned i, hvad eleverne godt kan lide at spise, deres livret, og hvor de
smagte retten første gang.

Til fremvisningen har alle lavet en ret, og det er muligt for
smagsdommerne at komme rundt og give point og vurderinger af retten.
Opskriften er samtidig synlig til fremvisningen.

Udkast og Respons
Afkryds hvilken form I vælger.

Elevskabte produkter

Hvad kommer eleverne til at skabe/skrive/bygge undervejs i forløbet?

Produktnavn

Fag

En madret

Hjemkundskab

En opskrift – den historiske baggrund for retten

Historie og matematik

En engelsk udgave af opskriften

Engelsk
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Modeller

Kritiklektioner

Beskrivende
respons

X
X

X
X

Hvad er din livret og hvorfor?
Vejledning
Hvad: Dette er et dokument til deltagerne i forløbet – elever, forældre
osv. Det skal informere og engagere.
Se den også som en plakat til ophængning i klassen, på gangen og til
hjemmene.
Hvorfor: LEAPS-forløbet er et stort og bærende element i elevernes
læring – det skal formidles. Giver også gensidigt overblik over de mange
forløb der er i gang på skolen.
Tips: Lav dette til sidst – al information vil findes i de andre
planlægningsværktøjer. Gem dine plakater som et arkiv over LEAPSforløb.

Forløbsnavn:
Hvad er din livret og hvorfor?

Lærere/pædagoger:
XXX

Årgang:
4. årgang

Varighed:
8 uger

Du skal lære...
...hvordan du laver din
egen opskrift, og hvordan
du tilbereder maden. Du
skal også lære hvordan
man skriver en tekst
omkring historien bag den
ret du har lavet, hvordan
du finder informationer
om den og hvordan du
sætter det pænt op i en
kogebog.

Indsæt et billede/foto som viser noget om forløbets indhold. Gerne noget, som fanger læseren/beskueren.

Forløbsbeskrivelse

I forløbet skal eleverne arbejde med madkultur og se på hvordan man historisk har
arbejdet med mad og hvad der gør at nogle bestemte retter er kommet til. Samtidig skal
vi se på hvordan vi bliver påvirket af andre landes kulturer når vi for eksempel har taget
pizza til os som næsten en nationalret.
Eleverne skal selv skrive en kogebog hvor de i hjemkundskab arbejder med opskrifter og
tilberedning af mad. Opskriften skal også udarbejdes på engelsk og derigennem får vi
koblet deres produkt sammen med andre sprog og kulturer som vi i hverdagen støder på
når vi leder efter opskrifter på internettet. Her kommer vi også til at arbejde med
omregning i matematik.
Til sidst skal det hele smages til vores store streetfood-arrangement.

Engagerende spørgsmål
Hvorfor er din livret din livret?
Hvad er madkultur?
Hvad er god mad?
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Du skal lære...
...hvordan man omregner
fra engelske enheder som
‘pound’ og ‘ounce’ til
kilogram og deciliter. Du
skal også lære, hvad f.eks.
en agurk hedder på
engelsk.

Du skal lære...
...hvordan man laver en
ret til 10 personer, når
opskriften kun siger at der
er mad til 4. Du skal lære
hvad de forskellige
enheder betyder, og
hvordan man regner frem
og tilbage mellem dem.

ringsmål for forløbet
Beskriv læringsmål for relevante fag og færdighedsområder.
Madkundskab
Lave mad efter en opskrift.
Arbejde med fagord og
udvikle egne opskrifter.

Matematik

Engelsk

Deeper Learning

Statistik og præsentation af
data.
Volumen og måleenheder.
Problembehandling.
Arbejde med
ræsonnementer i
undersøgende arbejde.

Arbejde med enkle begreber
på engelsk.
Arbejde med forståelsen af
enkle, fortællende tekster.

Samarbejde omkring
udviklingen af en opskrift
Præsentere en madret både
skriftligt og ved at lave
retten.
Refleksion over egen læring.

Engineering
Arbejde med at afprøve
teorier og ændre på
opskriften til man når det
resultat, der opfylder de
kriterier man har sat op.

Skriv ugenummer og fra-til-dato

Ugekalender for forløbet
Uge XX
x/x – y/x

Uge XX
x/x – y/x

Uge XX
x/x – y/x

Uge XX
x/x – y/x

Kickoff tur til en lokal restaurant. Det engagerende spørgsmål præsenteres og vi begynder at tage hul på madens historie og baggrunden for
mange af de retter der spises rundt omkring i verden.

I matematik tager vi hul på emnet vægt og volumen og ser på de måleenheder der bliver brugt i opskrifter. I historie ser vi på levevilkår, og
hvordan det hænger sammen med råvarer og madproduktion.

Der arbejdes med den første udgave af en opskrift. Vi skal også kigge på forskellige konserveringsmetoder som har været med til at forme vores
køkken både her i Skandinavien men også andre steder rundt omkring i hverdagen. Vi skal også se på krydderiernes vej til Danmark. Vi skal også
se på krydderiernes betydning for de opdagelsesrejsende.

Der skal blandt andet arbejdes med de engelsk mål som bliver brugt i opskrifter og hvordan man regner frem og tilbage mellem dem og de
danske. Her skal vi også til at se på hvordan man justerer en opskrift så man kan tilberede mad til flere eller færre end det opskriften siger.

Der finpudses på opskriften, og der arbejdes videre med teksten der hører til opskriften.
Uge XX
x/x – y/x

Der arbejdes med den engelske udgave af opskriften og med den historiske beskrivelse af rettens oprindelse.
Uge XX
x/x – y/x

Uge XX
x/x – y/x

Retten der er udviklet af eleverne tilberedes, og der tages billeder til kogebogen. Der arbejdes med de sidste rettelser så tekster og billeder kan
være klar til at komme i kogebogen.

Fremvisning som et streetfood-marked et sted i lokalområdet. Her vil der være smagsprøver og kogebogen vil blive udgivet.
Uge XX
x/x – y/x
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LEAPS, Læringsmål for produkt
Vejledning

Forløbsnavn: Hvad er din livret og hvorfor?

Hvad: Individuel planlægning.
Et værktøj til at beskrive og dokumentere vejen mod det endelige produkt. Skemaet udfyldes nedefra og
op, for at sikre progression og etablering af et solidt fundament af viden og kompetencer.
Hvorfor: Synliggørelse af vejen mod fremstilling af produkter af høj kvalitet.
Tips: Et forløb kan indeholde flere produkter, og dermed flere udgaver af dette dokument.

Lærere/pædagoger: XXX

Uddybende beskrivelse af det færdige produkt:
En opskrift på en livret

Færdigt produkt: En film
Læringsmål:
Madens æstetik: Eleven kan fortolke sanse- og
madoplevelser.
Eleven har viden om sanselighed.

Elevmål:
Jeg ved, hvordan man anretter en portion
mad.
Jeg ved, hvordan maden skal dufte og
smage.

Deeper Learning-kompetencer:
Kommunikation, videre formidling af de
resultater man har fundet omkring den ret,
man har udviklet en opskrift til.

Aktivitet:
Der tages billeder af retten. Layoutet til
opskriften justeres. Der finjusteres på rettens
udtryk.

Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Eleven laver en refleksion over hele forløbet
og egen indsats, opnåede succeser og hvad
man vil arbejde videre med personligt i
næste forløb.

Aktivitet:
Der justeres på elementer i retten og der
arbejdes med hvilken indflydelse det vil have
på retten at man tilsætter, fjerner eller ændre
på mængden af ingredienser.

Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Der gives respons på de nye versioner af
retten og der gives respons på opskriften –
er den tydelig og let at forstå?

Aktivitet:
Første gang retten tilberedes. Der arbejdes
med de forskellige teknikker der er
nødvendige for at lave retten rigtigt.

Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Der kan laves en runde med udkast og
respons i forhold til retten hvor der smages
på hinandens retter, og der gives feedback
til hvordan retten kan justeres.

Beskrivelse af fase i processen (bundet op på Forløbets indhold; fx. milepæl, fase, etape, checkpoint etc.):
Læringsmål:
Eleven kan udvikle opskrifter.
Eleven har viden om mål og struktur i
opskrifter.

Elevmål:
Deeper Learning-kompetencer:
Jeg kan forbedre den opskrift jeg har arbejdet Arbejde med en videnskabelig tilgang til
med og gøre den til min egen opskrift.
problemstillinger ved at justere på en opskrift
til den ønskede smag og konsistens opnås.

Beskrivelse af fase i processen (bundet op på Forløbets indhold; fx. milepæl, fase, etape, checkpoint etc.):
Læringsmål:
Elevmål:
Eleven kan lave mad efter en opskrift. Eleven Jeg kan følge en opskrift og lave mad som ser
har viden om køkkenredskaber,
ud, og smager som forventet.
arbejdsprocesser samt fagord og begreber i
en opskrift.

Deeper Learning-kompetencer:
Få fat i grundlæggende faglige udtryk og det
håndværk, der ligger bag en bestemt
profession.

Beskrivelse af fase i processen (bundet op på Forløbets indhold; fx. milepæl, fase, etape, checkpoint etc.):
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders
familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Elevmål:
Jeg kan finde en ret som min familie godt kan
lide og finde ud af, hvorfor vi godt kan lide
den. Jeg kan også finde informationer om
retten og hvor den stammer fra.

Deeper Learning-kompetencer:
Aktivitet:
Lære hvordan man undersøger og tilegner sig Indsamle forskellige opskrifter. Indsamle
viden om et emne og indsamler data som kan viden om de valgte retter.
bruges til at besvare det spørgsmål, man er
blevet stillet.
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Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Refleksion i forhold til vurderingen hvad der
er elevens livret og arbejdet med at samle
information, vurdere hvad der kan bruges.

LEAPS-forløb, ugekalender
Vejledning
Hvad: Fælles overblik på ugebasis. Kalenderen giver overblik over, hvad der sker hvornår. Skemaet udfyldes
baglæns med fremvisningsdatoen først. Husk at afsætte tid til planlægning af fremvisningen. Udfyld dernæst
vigtige faser fra læringsmål for produkt.
Hvorfor: Skemaet giver teamet et samlet overblik over forløbet, og hjælper teamet med planlægningen.
Tips: Kalenderplanlægning er en hjælp og kommer i naturlig forlængelse til de andre planlægningsdokumenter,
som samler og giver det endelige overblik.

1

2

3

Kickoff med besøg på en
lokal restaurant.
Præsentation af det
engagerende spørgsmål.
Der gennemføres en
protokol hvor man
dykker ned i, hvad
eleverne godt kan lide at
spise, og hvor de smagte
retten første gang.

Arbejde med volumen
og vægt. De fire
regnearter i forbindelse
med opskrifter.

Man arbejder med
justeringer af opskrift i
forhold til portioner. Der
kan arbejdes med
regneark. Hvordan kan
man illustrere indholdet
af ingredienser?

Modellering: Eleven kan
gennemføre enkle
modelleringsprocesser.
Eleven har viden om
enkle
modelleringsprocesser.

Læringsmål
Aktiviteter
Læringsmål

Engelsk

Matematik

Aktiviteter

Uge

Arbejde med engelske
udtryk for mad og retter.
Ord der bliver brugt i
forbindelse med
madlavning.

Arbejde med dialog på
restauranter samt
original engelsk
madkultur kontra
amerikansk madkultur

Forløbsnavn: Hvad er din livret og hvorfor?

Lærere/pædagoger: XXX

Årgang: 4.-6. årgang

Varighed: 8 uger

4
Omregning mellem
engelske måle- og
vægtenheder til
metriske til brug i
opskriften.

5
Der samles data fra
opskriften man har
valgt. Hvilken
matematik kan man
bruge til at beskrive
retten?

Problembehandling:
Eleven kan opstille og
løse matematiske
problemer.
Eleven har viden om
kendetegn ved lukkede,
åbne og rene
matematiske problemer
samt problemer, der
vedrører omverdenen.
Der læses tekster på
engelsk omkring
madtraditioner, kultur
og historie.

Læsning: Eleven kan
forstå hovedindholdet af
enkle, fortællende
tekster.
Eleven har viden om
billedstøtte og ordlister
til læseforståelse.

Engelske måleenheder i
køkkenet og i opskrifter
sammenlignes med
metriske måleenheder.
Opskriften bliver oversat
til engelsk.

6

Udkast og respons i
forhold til teksten i
opskriften. Der arbejdes
med det rette ordvalg og
mængdeangivelser på
engelsk

7
Der kan arbejdes med
statistik i forhold til
livretter på skolen, i
klassen eller i
lokalsamfundet.

Ræsonnement og
tankegang: Eleven kan
anvende
ræsonnementer i
undersøgende arbejde.
Eleven har viden om
enkle ræsonnementer
knyttet til undersøgende
arbejde, herunder
undersøgende arbejde
med digitale værktøjer.

Statistik: Eleven kan
gennemføre og
præsentere egne
statistiske
undersøgelser.
Eleven har viden om
metoder til at behandle
og præsentere data,
herunder med digitale
værktøjer.

Der knyttes en enkelt
beskrivelse af arbejdet
med livretten på
engelsk.

Udkast og respons i
forhold til den
tilhørende tekst.

Skrivning: Eleven kan
skrive enkle beretninger
om egen hverdag.
Eleven har viden om
enkle bindeord.
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8
En del af opskriftsbogen
og præsentationen er at
vise tilhørende
diagrammer og statistik.

Færdiggørelse af
opskriften på engelsk
samt beskrivelsen af
retten på engelsk.

Tekst og medier: Eleven
kan anvende enkle
genrer på engelsk som
kommunikation.
Eleven har viden om
fortællinger og
beskeder.

Danske råvarer og retter

Aktiviteter
Læringsmål
Aktiviteter
Læringsmål

Historie

Madkundskab

Klassiske kulturretter

Introduktion til madens
betydning op gennem
tiden. Historiske billeder
og illustrationer.
https://historienet.dk/k
ultur/fastfood-saadanblev-det-en-del-afvores-hverdag

Madlavningens mål og
struktur: Eleven kan lave
mad efter en opskrift.
Eleven har viden om
køkkenredskaber,
arbejdsprocesser samt
fagord og begreber i en
opskrift.
Kartoflens historie som
eksempel på madens
vandring og betydning
https://filmcentralen.dk
/alle/film/eventyret-omden-vidunderligekartoffel
https://www.kartoffelm
useum.dk/kartoflenshistorie.aspx

Der arbejdes med den
første udgave af en
opskrift på den ret man
vil lave. Retten laves og
opskriften justeres i
forhold til hvad man
godt kan lide.

Første udgave af
favoritretten. Der laves
smags-, lugte- og
synsvurdering, og der
gives feedback som kan
bruges i arbejdet med at
justere retten.

Udkast og respons på
retten.

Arbejde med
præsentationerne af
retten og hvordan det
kan organiseres. Der
arbejdes blandt andet
med hvordan man
bruger tiden.

Eleven kan udvikle
opskrifter.
Eleven har viden om mål
og struktur i opskrifter.

Historiske
konserveringsmetoder.
Krydderier som
handelsvarer. Vasco da
Gama og Marco polo.

Livsgrundlag og
produktion: Eleven kan
beskrive ændringer i
livsgrundlag og
produktion.
Eleven har viden om
livsgrundlag og
produktion før og nu.

Historiske begivenheder
der knytter sig til
ændring i
madproduktion,
opbevaring og
kendskab. Tidslinje med
køleskab, elektrisk
komfur, fryser,
supermarkeder, første
burgerkæde og pizzeria i
Danmark, i verden.
https://www.kristeligtdagblad.dk/danmark/sa
adan-er-voresmadvaner-blevetpaavirket-gennem-tiden

Amerikanisering og
dansk kultur med fokus
på madvaner
http://danmarkshistorie
n.dk/leksikon-ogkilder/vis/materiale/am
erikanisering-og-danskkultur-1945-65/

Den færdige ret
tilberedes og der
anrettes på en tallerken
så der kan tages
billeder.

En sidste udgave
tilberedes til
smagsdommerne ved
fremvisningen.

Madens æstetik: Eleven
kan fortolke sanse- og
madoplevelser.
Eleven har viden om
sanselighed.

Der arbejdes på
sammenhængen
mellem livretten og
familiens historie.

Familie og fællesskaber:
Eleven kan
sammenligne tidlige
tiders familie, slægt og
fællesskaber med eget
liv.
Eleven har viden om
fællesskaber før og nu.

Side 2 af 2
Version 1.0 /marts 2019 © Kata Fonden, Materialet må ikke ændres eller bruges kommercielt iht. Creative Commons:

Der udarbejdes en
beskrivelse af den
historiske baggrund for
retten og
sammenhængen med
nutiden. Hvorfor er
retten blevet som den
er? Var der en tid hvor
man ikke kunne lave
retten?

Retten, historien om
retten, den danske
opskrift og den engelske
opskrift samles i enten
en fysisk kogebog eller
på en hjemmeside.

