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:
Det kribler og krabler

Lærere/pædagoger:
XX

Årgang:
3.-5. årgang

Varighed:
8 uger

Forløbsoverblik
Hvad kommer eleverne til at gøre, og hvorfor? Hvordan forbindes STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik) og de
humanistiske fag, så der sikres et naturligt tværfagligt samspil?
Forløbet omhandler naturen og dens biodiversitet. Det overordnede mål med forløbet er, at eleverne erfarer, hvordan man med en
undersøgende tilgang kan observere og lære om et specifikt område af naturens dyreliv og økosystemer, herunder insekternes rolle.
Målet er også at give eleverne viden om insekter, så de kan kende insekter, klassificere og artsbestemme dem gennem deres studier og
indsamling af viden. Eleverne benytter både internet, opslagsbøger og nærområdet som kilder til at indhente information om de indfangede insekter.
Eleverne skal opnå indsigt i insekternes livsbetingelser og ikke mindst deres levesteder. Endelig kan eleverne gennem forløbet opnå en forståelse for
begrebet biodiversitet samt mangfoldighedens betydning for naturens kredsløb og udvikling. Der vil blive arbejdet med naturens udvikling gennem
tiden, så naturen sættes i et historisk perspektiv, hvilket skal skabe grobund for drøftelser omkring klima og udefrakommende indflydelser som
forurening, mennesket, fjender og miljø, så eleverne opnår en sammenhængsforståelse for naturens overordnede økosystem.
Desuden skal de i dansk og natur/teknologi i makkerpar lave et afsnit hver til en fælles fagbog om udvalgte insekter – de skal selv skrive tekster og
tage billeder af insekterne fra deres observationer. Denne bog skal sendes på tryk og udgives på skolens og det lokale bibliotek. Hele årgangen skal i
fællesskab kreere et kreativt mosaikbillede af små billeder, hvori alle insekter indgår. Det skal visualisere deres arbejde og vil være en del af deres svar
på det engagerende spørgsmål. Hele forløbet munder ud i en fremvisning (se nedenstående beskrivelse).
Deeper Learning-kompetencerne berøres løbende igennem hele forløbet og målet er, at eleverne bliver dygtigere til at:
-

mestre centrale fagområder, som de kan overføre til nye situationer.
arbejde med en undersøgende tilgang og lærer at anvende værktøjer og teknikker til at løse problemstillinger.
samarbejde for at skabe løsninger.
kommunikere og præsentere deres læring.
reflektere over egen læring via deres portefølje og responsprocesserne.

Alle elever skal arbejde i deres portefølje, som med billeder/video og tekst bliver deres procesbeskrivelse. Der vil løbende arbejdes med udkast og
respons både fra elev-til-elev og lærer-til-elev.
Der samarbejdes på tværs af fagene dansk, matematik, natur/teknologi, håndværk & design og billedkunst.
I håndværk og design, matematik og natur/teknologi skal eleverne udarbejde et produkt, hvor de individuelt skal designe tegning og prototype og til
sidst bygge et insekthotel i bæredygtigt materiale.
Dansk: Læsning, fremstilling og fortolkning. Eleverne skal arbejde med genretræk inden for faglige tekster. De vil gennem læsning af forskellig
litteratur og søgning på internettet indsamle viden til at fremstille og udarbejde egne kreative tekster i et genretilpasset layout. De skal indsamle
faglig viden og gennem skrift og observationer, og ved fremvisningen træne deres evne til at udtrykke sig om deres opnåede viden.
Matematik: I matematik skal de arbejde med geometri og opmåling ved skitsetegning og byggeaktiviteten af deres insekthotel. Her berøres
beregninger på tegningen af insekthotellet – rumfang areal, vikler, størrelsesforhold/målestoksforhold også. Statistik vil også blive berørt gennem
deres indsamlede og beskrevne data som også skal lægges i regneark.
Natur/teknologi: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser og indsamle, kvalificere og bestemme dyr. Eleverne kan perspektivere og få viden og
fortælle om naturområder, dyre- og planteliv i nærområdet samt fortælle om menneskets påvirkning af naturen – også set i et historisk perspektiv.
Eleverne kan formidle og anvende naturfaglige begreb og ord gennem læsning og udarbejdelse af egne skriftlige tekster.
Billedkunst: Billedfremstilling. Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder i flere lag og opnå kendskab til virkemidler til at skabe
udtryk og stemninger.
Håndværk og Design:
Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer. Eleven kan arbejde med enkle designprocesser
knyttet til egen produktfremstilling.
Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer. Eleven har viden om skitsers formål og struktur. Eleven har viden om
arbejdsprocesser og kan ud fra denne fremstille produkter efter egne ideer. Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt.
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LEAPS Forløbsindhold
Planlægningsdokument nr. 1

Engagerende spørgsmål

Autentisk samarbejde

Skal være komplekst, tankevækkende, ikke have et rigtigt eller
forkert svar og åbne op for undersøgelser forbundet med reel
problemstilling i samfundet uden for skolen.

Hvordan kommer eleverne i kontakt med lokalsamfundet
undervejs i forløbet?

Hvorfor er det vigtigt, at insekter ikke bliver hjemløse?

Evt. besøg af naturvejleder (hvis muligt).

Underspørgsmål:
- Hvorfor er mikrolivet vigtigt for os mennesker?
- Kan jorden klare sig uden insekter?
- Hvad ville der ske hvis insekterne forsvandt?
- Er der nogle insekter der er forsvundet?

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?

Hvis det skal foregå udenfor:
Insektjagt i skoven/skolegården.
Hvis det skal foregå indenfor:
En film, evt. med en naturvejleder eller lignende.

Ideer til fremvisning:
- De indfangede insekter vises i en zoologisk udstilling, hvor
insekterne vises frem til deltagerne i terrarier, som tilgodeser
insekternes levevilkår
- Ved disse terrarier har eleverne produceret informationsskilte/QR
koder om insekterne, som kan understøtte deres præsentation af
deres opnåede viden og arbejde.
- Insekthotellerne kan sælges til fremvisningens deltagere.
- Mosaikken skal hænge på skolen – fernisering hvor det indvies af
skolens leder med overklippet bånd/afsløring ved tæppefald
- En lille film om insekter – animation, eller det kunne være det
insekthotel de bygger som filmes, tages billeder af eller lignende.

Udkast og Respons
Afkryds hvilken form I vælger.

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

Produktnavn

Fag

Modeller

Insekthotel

Natur/teknologi og håndværk/design

Terrarie

Natur/teknologi og dansk

Mosaik

Billedkunst

Fagbog

Dansk og natur/teknologi

X
X
X

Kritiklektioner

Beskrivende
respons

X
X
X
X

Elever fra Kvaglundskolen med deres insekthoteller.
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LEAPS, Læringsmål for produkt
Vejledning
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.

Forløbsnavn:
Det kribler og krabler

Lærere/pædagoger:
XX

Uddybende beskrivelse af det færdige produkt:
Fagbog om insekternes liv.

Færdigt produkt:
Læringsmål:

Elevmål:

Deeper Learning-kompetencer:

Aktivitet:

Eleverne skal fremstille og udarbejde egne kreative
tekster i et genretilpasset layout.
Eleverne skal formidle og anvende naturfaglige
begreb og ord i deres naturfagsleksikon.

Jeg får færdigskrevet mit bidrag til klassens
naturfagsleksikon.
Jeg får skrevet min vurdering af den samlede
bog.

Samarbejde.
Lære at lære.

Eleverne får færdigskrevet deres bidrag til
leksikon.
Leksikon sendes i trykken.
Alle skal læse den samlede bog og komme med en
anmeldelse.

Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Refleksion i padlet.
Respons på sidste udkast.
Evaluering af det samlede resultat via
elevanmeldelse.

Beskrivelse af fase i processen (bundet op på forløbets indhold; fx. milepæl, fase, etape, checkpoint ect.):
Læringsmål:

Elevmål:

Deeper Learning-kompetencer:

Aktivitet:

Eleverne skal gennem deres indsamling af faglig
viden og observationer nedskrive deres viden
samt finde relevante billeder.
Eleverne skal læse og indsamle materialer
omkring deres terrariedyr og planter.

Jeg får lavet udkast til indholdet i mit
naturfagsleksikon.
Jeg opsamler, sorterer og udvælger viden om
mine dyr og planter gennem observationer og
faglige tekster.

Lære at lære.
Samarbejde.
Kritisk stillingtagen.

Eleverne går i gang med at lave udkast til deres
naturfagsleksikon, både med billeder og tekst.
Padlet.

Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Udkast og respons på fagtekst.
Refleksion i padlet.

Beskrivelse af fase i processen (bundet op på forløbets indhold; fx. milepæl, fase, etape, checkpoint etc.):
Læringsmål:

Elevmål:

Deeper Learning-kompetencer:

Aktivitet:

Eleverne skal søge viden:
- læse forskellig litteratur
- søge på internettet
Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser, og
indsamle, kvalificere og bestemme dyr via
observationer, billeder o.lign.

Jeg skal finde og indsamle relevant viden.
Jeg skal indsamle dyr og planter til mit terrarie.
Jeg undersøger og bestemmer hvilke dyr og
planter jeg har indsamlet.

Undersøgende tilgang.
Mestre centrale fagområder.
Samarbejde.

Dansk: Bibliotek, internetbesøg og notatskrivning.
Fordybelseslæsning i makkerpar.
Terrarier opsættes og fyldes med rette dyr/planter.
Udarbejdelse af plan og oversigt på kort for
makkerparrenes indsamlingstur.

Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Refleksion i padlet.
Respons på notatskrivning i makkerpar.
Respons på terrarierne og plan.

Beskrivelse af fase i processen (bundet op på forløbets indhold; fx. milepæl, fase, etape, checkpoint ect.):
Læringsmål:

Elevmål:

Deeper Learning-kompetencer:

Aktivitet:

Eleverne skal arbejde med genretræk inden for
faglige tekster.
Eleverne får viden om naturområder, dyre- og
planteliv i nærområdet samt fortælle om
menneskets påvirkning af naturen – også set i et
historisk perspektiv.

Jeg kender til genretræk i faglige tekster.
Jeg kender til lokalområdets natur, dyre- og
planteliv.
Jeg ved hvilken påvirkning mennesket har på
naturen.

Undersøgende tilgang.
Mestre centrale fagområder.

Dansk: ”De små fagbøger kursus”
Natur/teknologi: Vi går på opdagelse i
nærområdet.
Film: Amazonia (menneskets indflydelse på
naturen).
Padlet og refleksion om dette efterfølgende.
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Elevcentreret vurdering: (refleksion,
respons, evaluering)
Refleksion i padlet.
Respons fra lærer med de små fagbøger og
opdagelsesturen i nærområdet.

LEAPS-forløb, dagskalender
Vejledning
Hvad: Fælles overblik på dagsbasis. 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.

Uge

Forløbsnavn:
Det kribler og krabler

Lærere/pædagoger:
XX

Årgang:
3.5.-årgang

Varighed:
8 uger

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Musik

Svømning

De små fagbøger

His

De små fagbøger

Svømning

De små fagbøger

His

De små fagbøger

Genre; fagtekster

Håndværk og Design lokalet
Værktøj og materialer
Prototyper
Skitsetegning

De små fagbøger

Opdagelsestur med kort

– rumfang areal, vikler,
størrelsesforhold/målestoksforhold

Håndværk og designlokalet
Værktøj og materialer
Prototyper
Skitsetegning

De små fagbøger

Opdagelsestur med kort

– rumfang areal, vinkler,
størrelsesforhold/målestoksforhold

Billedkunstlokalet
Billedkendskab
Mosaik

Opdagelsestur Med kort

– rumfang areal, vikler,
størrelsesforhold/målestoksforhold

Billedkunstlokalet
Billedkendskab
Mosaik

Opdagelsestur med kort

8.00-8.45
8.45-9.30

9.50-10.35

1

Musik

KICK-OFF

10.35-11.20

KICK-OFF

12.05-12-50

1250-13.35

13.40-14.25

KICK-OFF

KICK-OFF

KICK-OFF

– rumfang areal, vikler,
størrelsesforhold/målestoksforhold

Eng

Eng

Padlet
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Uge

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Musik

Svømning

Fagtekster

8.45-9.30

Musik

Svømning

Fagtekster

His

Fagtekster

9.50-10.35

Amazonia

Håndværk og Design lokalet
Skitser og prototyper
Plantegning
Håndværk og designlokalet
Skitser og prototyper
Plantegning
Med rette målestok

Areal og målestok
Plantegning

Areal og målestok
Plantegning

Areal og målestok
Plantegning

Plantegning

Fagtekster

Areal og målestok på skitser og
plantegning med rette målestok

Billedkunstlokalet
Mosaik

Respons på plantegning

Billedkunstlokalet
Mosaik

Respons på plantegning

Torsdag

Fredag

8.00-8.45

10.35-11.20

2

12.05-12-50

Amazonia – uddrag og vurdering

Amazonia

Amazonia

Fagtekster

Padlet
1250-13.35

Håndværk og design lokalet
Skitser og prototyper

Eng

Areal og målestok på skitser og
plantegning

13.40-14.25

Håndværks og design lokalet
Skitser og prototyper

Eng

Padlet

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Musik

Svømning

Fagbog påbegyndes

Uge

9.50-10.35

3

His

Fredag
Fagtekster

På tur til søen og skoven
His

8.00-8.45
8.45-9.30

Torsdag

Musik

Svømning

Fagbog påbegyndes

His

På tur til søen og skoven

Terrarie

Håndværk og Design lokalet
Prototype ud fra ny plan

Fagbog

Tur til søen og skoven

Terrarie

10.35-11.20

Terrarie

Terrarie

Håndværk og designlokalet
Prototype ud fra ny plan

Fagbog

Tur til søen og skoven

12.05-12-50

Padlet

Modeltegning

Modeltegning færdiggøres

Billedkunstlokalet
Mosaik

Terrarierne fyldes

1250-13.35

Håndværk og design lokalet
2. udkast til plan

Eng

Modeltegning færdiggøres

Billedkunstlokalet
Mosaik

Terrarierne fyldes

13.40-14.25

Håndværks og design lokalet
2. udkast til plan

Eng

Padlet
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Uge

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Musik

Svømning

1 udkast til tekst

His

Fagbog

His

Fagbog

8.00-8.45
8.45-9.30

1.

udkast til tekst
Respons

Håndværk og Design lokalet
Insekthotel

Terrarie

Skitse og modeltegning færdiggøres

Fagbøger

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Terrarie

Skitse og modeltegning færdiggøres

Areal og rumfang
Størrelsesforhold
På insekthotellet
Eng

Modeltegninger
Over insekthotellet

Billedkunstlokalet
Mosaik

Terrarie notat

Modeltegninger
Over insekthotellet

Billedkunstlokalet
Mosaik

Padlet

Eng

Padlet

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Musik

Svømning

Filmoptagelse

8.45-9.30

Musik

Svømning

Filmoptagelse

His

Fagbog 2. udkast og respons

9.50-10.35

Filmproduktion
Lav manuskript

Filmproduktion

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Fagbog

Optælling og registrering

10.35-11.20

Filmproduktion
Lav manuskript

Lav manuskript

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Fagbog

Optælling og registrering

12.05-12-50

Filmproduktion
Lav manuskript

Optælling

Optælling og registrering
Film optagelse

Billedkunstlokalet
Mosaik
Filmoptagelse

Fagbog og film

1250-13.35

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Eng

Optælling og registrering
Filmoptagelse

Billedkunstlokalet
Mosaik
Filmoptagelse

Padlet

13.40-14.25

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Eng

Film

10.35-11.20

Terrarier tjekkes
Menneskets indflydelse

Svømning

Fagbøger

9.50-10.35

4

Musik

Menneskets indflydelse

12.05-12-50

Menneskets indflydelse

1250-13.35

Håndværk og design lokalet
Insekthotel

13.40-14.25

Uge

Håndværks og design lokalet
Insekthotel

8.00-8.45

5
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His

Fagbog 2. udkast

Uge

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Musik

Svømning

Fagbog

His

Sidste udkast og respons
Fagbog

Svømning

Fagbog

His

Sidste udkast og respons

9.50-10.35

Færdiggørelse af film

Fagbog

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Terrarie

Fagbog
Statistik

10.35-11.20

Færdiggørelse af film

Fagbog

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Terrarie

Statistik

12.05-12-50

Færdiggørelse af film

Optælling

Statistik

Billedkunstlokalet
Mosaik

Fagbog

1250-13.35

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Eng

Statistik

Billedkunstlokalet
Mosaik

Padlet

Eng

Padlet

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Musik

Svømning

Film festival

His

Invitation til fremvisning

Svømning

Film festival

His

Invitation til fremvisning

8.00-8.45
8.45-9.30

6

13.40-14.25

Uge

Musik

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

8.00-8.45
8.45-9.30

7

Musik

9.50-10.35

Fagbog

Aflevering og læsning af fagbog

Håndværk og Design lokalet
Insekthotel

Anmeldelse af fagbog og film

Statistik

10.35-11.20

Fagbog

Aflevering og læsning af fagbog

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Anmeldelse af fagbog

Statistik

12.05-12-50

Fagbog

Statistik

Statistik

Mosaik færdiggøres og samles

Naturleksikon sendes til udgivelse

1250-13.35

Håndværk og designlokalet
Insekthotel

Eng

Statistik

Mosaik færdiggøres og samles

Naturleksikon sendes til udgivelse

Eng

13.40-14.25

Padlet

Håndværks og designlokalet
Insekthotel
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Uge

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Musik

Svømning

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning
His

Fremvisning

Svømning

Planlægning af fremvisning

His

Fremvisning

8.00-8.45
8.45-9.30

8

Musik

9.50-10.35

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning

Fremvisning

10.35-11.20

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning

Fremvisning

12.05-12-50

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning

Planlægning af fremvisning
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1250-13.35

Håndværk og designlokalet
Færdiggørelse af produkt

Eng

Planlægning af fremvisning

Padlet
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13.40-14.25

Håndværks og designlokalet
Færdiggørelse af produkt

Eng

Planlægning af fremvisning
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