
Lærervejledning til spillet - Min Bolig – 7. - 9. klasse  

 
Fag: 
Primært matematik, håndværk og design. 

Sekundært dansk. 

 

Klassetrin: 
7. - 9. klasse 

 

Varighed: 
Projektuge eller tværfagligt forløb 

 

Formål: 

 Give unge mennesker et indblik i arkitektur og design - i perspektiv med deres eget liv nu og 

fremtidigt 

 Lære eleverne at arbejde med idegenerering fra idé til færdigt produkt, hvis vision og idé de 

skal tegne, visualisere og redegøre for mundtligt og digitalt 

 Lære eleverne at anvende forskellige faglige discipliner, digitale medier og programmer til 

løsning af specifikke aktiviteter og opgaver 

 Fremme elevernes evne til at løse opgaver i et konstruktivt samarbejde 

 

Fælles mål: 

 

HÅNDVÆRK OG DESIGN 7. klassetrin 

 

Kompetenceområde: Design 
Kompetencemål for 7. klassetrin:  

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. 

 

Færdigheds-og vidensmål: 

Ideudvikling fase 2 

Eleven kan udvikle ideer fra hverdagslivet, herunder med digitale værktøjer. 

Eleven har viden om informations- og inspirationskilder. 

 

Ideafprøvning fase 2 

Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion. 

Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser. 

 

Produktrealisering fase 2 

Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer. 

Eleven har viden om funktion i relation til udførelsen af produktet 

 

HÅNDVÆRK OG DESIGN valgfag 
Kompetencemål for 7. - 9. klassetrin: 

Eleven kan selvstændigt forarbejde mangeartede materialer i forhold til produktets funktion og 

udtryk. 

Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstilling. 

 

Færdigheds-og vidensmål: 

 

Materialekendskab fase 2: 

Eleven kan selvstændigt foretage materialevalg under hensyntagen til ressourcebevidsthed og 



bæredygtighed. 

Eleven har viden om kriterier for  kvalitetsvurdering af materialer. 

 

Design 

Produktrealisering fase 1: 

Eleven kan fremstille produkter efter ideer med inspiration fra hverdags. 

Eleven har viden om form og funktion i udførelse af produkt. 

 

Evaluering for alle elever, 7. - 9. klassetrin: 

Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt ud fra designide. 

Eleven har viden om kriterier for proces- og produktevaluering. 

 

Læs mere her  

http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/håndværk-og-design-valgfag/7-88-9-klasse/design  

 

 

MATEMATIK 

 

Færdigheds-og vidensmål: (Geometri og måling) 
Kompetenceområde 7. -9. klassetrin:  

Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og måle. 

 

Geometriske egenskaber og sammenhænge, fase 1: 

Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold 

Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold. 

 

Geometrisk tegning, fase 2: 

Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser. 

Eleven har viden om metoder til fremstilling af præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer. 

 

 

Måling, fase 2: 

Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer. 

Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, 

areal og rumfang af figurer. 

 

Værktøjskasse til gratis digitale læringsprogrammer: 

 

Grafisk matematikværktøj til at arbejde med funktioner, geometri, algebra, regning, og 3D i 

matematik  

http://www.geogebra.org  

 

At tegne i 3D (kun gratis ved download af SketchUp Make. SketchUp Pro kræver licens) 

http://www.sketchup.com  

 

Matematikværktøj for alle trin i skolen (UNI-Login eller E-mail login) 

https://www.matematikfessor.dk  

 

 

 

 

 

http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/håndværk-og-design-valgfag/7-88-9-klasse/design
http://www.geogebra.org/
http://www.sketchup.com/
https://www.matematikfessor.dk/


Læringsmål: 
Eleverne kan formulere, argumentere for, udvikle og visualisere ideer med afsæt i egen virkelighed 

og med brug af digitale værktøjer. 

Eleverne kan omsætte ideer til konkrete visuelle og fysiske produkter. Herunder ved at anvende 

relevante digitale værktøjer. 

Eleverne kan anvende digitale værktøjer til løsning af komplekse problemstillinger. 

Eleverne kan arbejde sikkert med designprocesser fra ide til færdigt produkt. 

 

Guide: 
 

Som arkitekt og designer skal man ofte løse en opgave på tid. Eleverne skal her forestille sig, at de 

arbejder som designer eller arkitekt og skal løse en opgave på tid. Spillet er bygget over en Prezi. 

Eleverne bliver guidet fra punkt til punkt i spillet. Gennemgå banen inden undervisningen.  

 

Understøt elevernes læring ved at gøre dem trygge og bekendte med de digitale værktøjer, der 

anvendes i spillet. Se mere under Værktøjskasse til gratis digitale læringsprogrammer længere 

oppe i teksten. 

 

Anvendelse og organisering: 

 

A) Spil mod hinanden i grupper på tre til fire personer i hver gruppe. Eleverne skal gennemføre 

spillet på tyve lektioner eller i løbet af en projektuge. Vinderne findes blandt de grupper, der er 

kommet længst med projektet, og som kan fremvise den bedste, sjoveste eller mest kreative idé. 

Grupperne stemmer om, hvem der løber med sejren.  

 

Afstemning og evaluering: 

Lad eleverne stemme ud fra kriterier om: 

1. God ide  

2. Godt valg af bæredygtige materialer 

3. Stil, form og farver 

4. Gennemført produkt 

5. God præsentation af ide og produkt 

 

Skriv kriterierne op på tavlen, som et dokument eller lav et print til hver gruppe. Der gives mellem 

1 og 5 point ved hvert kriterie. 

Denne form for afstemning kan samtidig virke som evaluering af hele forløbet.  

 

Tal fx med eleverne om forløbet. Om forventninger. Om produkterne og om sammenhængen 

mellem projektet og deres fremtidige liv i egen bolig. 

 

I skal bruge: 

Ternet papir, skrive- og tegneredskaber. Tablet eller en pc. Eventuelt en mobiltelefon med et godt 

kamera. 

 

B) Spillet kan også anvendes individuelt, og kan dermed betragtes som et e-lærings materiale. 

 

 

 

 

 

 

 



Udvikling af spillet/materialet: 

Prezi er et taknemmeligt digitalt redskab til udvikling af egne materialer. Med udgangspunkt i dette 

materiale kan du og dine elever selv udvikle nye spil eller andre produkter om arkitektur og 

designprocesser. 

Lad jer fx inspirere af Arksite, som er et netbaseret tilbud til grundskolens udskolen. Materialet 

tilgås her 

http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-1/  

 

 

Link til Skoletube, hvor I kan finde mange digitale værktøjer, herunder Prezi: 

http://www.skoletube.dk  

 

 

http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-1/
http://www.skoletube.dk/

