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LEAPS Forløbsindhold 
Planlægningsdokument nr 1 

Forløbsnavn: Lærere/pædagoger: 

Årgang: Varighed: 

Forløbsoverblik 
Hvad kommer eleverne til at gøre, og hvorfor? 

Engagerende spørgsmål 
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. 

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

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

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

Gentage udkast og respons 
Hvilke produkter bliver denne proces anvendt på? Hvilke eksemplariske modeller bliver brugt? 
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Refleksion 
Hvilke muligheder får eleverne til at reflektere i løbet af forløbet og ved forløbets afslutning?  
 
 
 

 

Lokalsamfundet 
Hvordan kommer eleverne i kontakt med lokalsamfundet undervejs i forløbet?  
 

 

Ressourcebehov  
Materialer, lokaler, ture, personale… 
 
 

 

Læringsmål knyttet til fag 
Hvilken faglig viden vil eleverne tilegne sig i dette forløb?  
 

 

Deeper learning 
Hvilke konkrete tiltag indeholder dette forløb, for at eleven tilegner sig deeper learning-færdigheder?  

 
Samarbejde  
 

Problemløsning og innovation 
 

Videnskonstruktion 

 
Kompetent kommunikation 

 
Selvevaluering 

 
It og læring 

 

 

 


	Forløbsnavn: Tiden
	Lærerepædagoger: AS, CHL, HS, KG, MHT, MN, RO, S-MNP
	Årgang: 2. årg.
	Varighed: 8 uger
	Forløbsoverblik Hvad kommer eleverne til at gøre og hvorfor: Eleverne kommer til at arbejde med tiden som begreb, med klokken og med hvor lang tid ting tager. Tidens og årets cyklus indgår. Eleverne skal lave deres egen bamse og personificere denne - bamsen skal opleve forskellige dagligdags ting. Der skal skrives dagbog med tidsangivelser. Eleverne skal arbejde med kropsdele på bamserne. Som en del af skolens udstilling mennesket i tid, rum og sted. Eleverne skal skrive tegneserier med bamsen som hovedperson. Tegneserien skal være bygget op over handlingsbroen og indeholde tillægsord, forholdsord og egennavne.
	Engagerende spørgsmål Skal være komplekst tankevækkende ikke have et rigtigt eller forkert svar og åbne op for undersøgelser forbundet med reel problemstilling i samfundet uden for skolenRow1: Hvordan får jeg en fornemmelse af tid?
	Kickoff Hvordan igangsættes forløbet Hvilke eksperter tilknyttes forløbet Dette skal være engagerende for eleverRow1: Bamsedag - eleverne medbringer en bamse hjemmefra.Denne præsenteres, måles, vejes og tegnes. Eleverne medbringer mad til en bamsepicnic, som vi holder i rundingerne alternativt indenfor i tilfælde af dårligt vejr.
	Elevskabte produkter Hvad kommer eleverne til at skabeskrivebygge undervejs i forløbet: 
	Individuelt: Sy en bamse ud fra skitsetegningDagbog med tidsangivelserPaptallerken ure
	Gruppevis: Tegneserie - ud fra handlingsbroen - gentagne udkast og responsTage tid på forskellige aktiviteter, som publikum udfører.Stort ur.
	Fremvisningsplan Hvor og hvornår finder fremvisningen sted Hvad bliver fremvist Hvordan vil eleverne fremvise arbejdet Hvem inviteres Hvilke eksperter tilknyttes: Vi fremviser til skolens udstillingsaften tirsdag d. 12/11 2019. Temaet er mennesket i tid, sted og rum.Vi fremviser produkterne. Der tages tid på forskellige aktiviteter, som publikum udfører. Eleverne fremviser deres egne dagbøger og tegneserier ved at være guider i udstillingen.Eleverne fremviser deres tegneserier og viser tiden på uret. Tegneserien skal indeholde tidsangivelser.
	Gentage udkast og respons Hvilke produkter bliver denne proces anvendt på Hvilke eksemplariske modeller bliver brugt: Gentagne udkast og feedback af tegneserie samt af skitse til bamse ved brug af tjeklister og feedback-ark.
	Refleksion Hvilke muligheder får eleverne til at reflektere i løbet af forløbet og ved forløbets afslutning: Ved feedback / responsEvaluering: Fik du en bedre fornemmelse for tid?
	Lokalsamfundet Hvordan kommer eleverne i kontakt med lokalsamfundet undervejs i forløbet: Eleverne kommer i kontakt med lokalsamfundet ved udstillingen.
	Ressourcebehov Materialer lokaler ture personale: Filt, nåle, tråd, fiberfyld, tegneserie skabelon, ark til dagbogs-skrivning, øjne til påsyning, ekstra filt til næse og mund. Paptallerkner og visere til små ure. Materiale til stort ur - stort digitalur og stort analog ur. Ark til tegneserie.
	Læringsmål knyttet til fag Hvilken faglig viden vil eleverne tilegne sig i dette forløb: Dansk: Tegneserie, handlingsbro.Matematik: Måle, veje...
	Samarbejde Problemløsning og innovation Videnskonstruktion Kompetent kommunikation Selvevaluering It og læring: 


