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Kuglebaner 

	
	

	
 
Tilhørende elevark: ”Idestafet” og ”Kuglebaner”  
Tilhørende lærerark: ”Idekort” 
Film fra youtube kan bruges som inspiration/oplæg 
 
Formålet med dette forløb er, at eleverne skal se en sammenhæng mellem design, funktion og det 
endelige produkt. Der skal arbejdes med idégenerering og produktudvikling, når eleverne skal de-
signe og udvikle en funktionel kuglebane, der er bygget op efter egne ideer og med et selvvalgt tema. 
Opgaven kan køres som en ”konkurrence” – hvilken gruppe kan holde kuglen i gang i længest tid? 
 
Opstart 
Inden forløbet startes op, skal der være en fælles snak om: 

• Hvad er en kuglebane?  
• Hvor kender de sådanne baner fra?  
• Har de selv haft én, da de var yngre? 
• Hvad gør en kuglebane sjov? 

Klippene fra youtube med kuglebaner kan evt. vises til inspiration. Eleverne kan også selv søge efter 
nogle klip. 
 
Idegenerering 
Hvis det er svært at finde ideer til form og udseende, kan der med fordel benyttes idekort og idestafet 
til at skabe en samtale om, hvordan banen kan udvikles.  

• Eleverne skal bruge idegenereringen til at designe og udvikle deres kuglebane. 
• Ved brug af idekortene skal eleverne trække nogle tilfældedige kort, som de skal tage ud-

gangspunkt i, når de laver deres idegenerering. Trækker de f.eks. en basketkurv, kan de 
snakke om, hvad den kan symbolisere. Det kan være noget med at komme i mål, at score, et 
spil, samarbejde, risiko osv. Således kan kortene være med til at understøtte deres ideer. 

• Idestaffen bruges således, at eleverne bliver delt ind i små grupper, hvor de får hver deres 
stafet. De skriver deres ide i den første pære. 

• Når alle i gruppen har skrevet deres ide, sender de alle stafetten videre til kammeraterne i 
gruppen. 

• Den næste i gruppen skriver videre på ideen. 
• Når hele idestafetten er udfyldt, skal eleverne snakke om deres ideer, skabe udgangspunktet 

for deres tema og grundlæggende ide. Designfasen går herefter i gang.  

Materialeliste 
Stålkugler i 10-12 mm Træ Elektrikerrør Søm 
Skruer  Blomsterpinde Plastic Limpistol 
Værktøj  Stof  Dekupørsav 
Materialer efter behov Maling  

   

 Elevmål 
Jeg kan arbejde med idégenerering og design af en kuglebane. 
Jeg kan skabe en funktionel genstand. 
Jeg kan se sammenhængen mellem design og funktion. 

 

6.-7. årgang            8-12 lektioner 
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Her ses idestafetten og eksem-
pler på idekort, som eleverne kan 
trække. 
 
Kortene kan danne udgang-
punkt for ideer enten i tematik 
eller som genstand. 
 
En kaffekop kan fx lede til ideer 
om: banen skal være rund, der 
skal være en kop i bunden, der 
griber kuglen, vi vil bruge hvide 
og brune farver… osv. 

 

 
 
Ideer til temaer 

• Havet 
• Eventyr 
• Slikautomat 
• Strand 

• Bilbane 
• Stjernehimmel 
• Sport 
• Kapløb 

• Skov 
• ZOO 
• Dyr 
• Kroppen 

 
Gruppedannelse 

• Når der skal arbejdes med kuglebanen, kan det være en fordel, at der er taget udgangspunkt 
i børnenes interesser for emner og udtryk i stedet for, at eleverne er delt ind i tilfældige grup-
per. Det er fx ikke alle, der vil have interesse i at lave en ”bilbane” eller en ”Stjernehimmel”. 

• Når alle ideer er gennemgået, kan de skrives fælles på tavlen, og eleverne kan herefter notere 
deres favorittema på et stykke papir.  

• Saml alle eleverne ønsker ind og sammensæt grupperne efter interesse. 
 
Designfasen 

• Når grupperne er dannet, skal eleverne i gang med at designe de-
res kuglebane. 

• I designfasen skal eleverne have nogle overvejelser med omkring 
kuglebanen: 

o Hvem er målgruppen? 
o Hvilke materialer skal der bruges?  
o Hvordan stabiliseres kuglebanen? 
o Der skal placeres mindst 3 forhindringer eller sving - 

hvordan kan de laves, så kuglen ikke bliver bremset? 
o Kuglebanen skal være i forskellige niveauer, så kug-

len bevæger sig oppefra og ned, mens den passerer de forskellige forhindringer. 
• Eleverne skal lave et færdigt design, hvor alle deres overvejelser fremgår. De skal have be-

skrevet alle deres materialer, farver, mål m.m. 
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Arbejdsfase 
Når eleverne har fået godkendt deres design, skal de i gang med produktionen af den færdige kugle-
bane. De skal tage udgangspunkt i deres skitse, hvorpå de har noteret, hvilke materialer de skal bruge 
osv.  
 
Præsentation/udstilling 
Når kuglebanen er færdiglavet, skal eleverne have den præsenteret. Hvis den er lavet til en bestemt 
målgruppe, vil det være godt, hvis de kan finde nogen fra den målegruppe, der kan afprøve, vurdere 
og godkende kuglebanen. 
 
Evaluering/tegn på læring 
Eleverne skal have fremstillet en kuglebane, hvor kuglen kan trille hele vejen igennem uden at gå i 
stå. Kuglebanen skal opfylde de krav, der er omkring at have mindst 3 forskellige forhindringer, og at 
den skal være i forskellige niveauer. 
 
Inspirationsbilleder 
 

     
Der bygges kuglebaner efter skitse. Der arbejdes med forskellige design og temaer. 
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Der benyttes mange forskellige teknikker, når dekorationerne til kuglebanerne laves. Der males, saves, limes, vinkles 
og foldes. Opfindsomhed er vigtig, når der skal laves en fleksibel kuglebane: 
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Mål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Læringsmål – fra Fælles Mål 
 
Teknikker: 

• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker 
til bearbejdning af bløde og hårde materialer  
og har viden om dette. 
 

Idéudvikling: 
• Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for 

givne rammer, herunder med digitale værktøjer, og eleven 
har viden om skitsers formål og struktur. 
 

Produktrealisering: 
• Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer, og eleven 

har viden om funktion i relation til udførelsen af produktet. 
 

Arbejdsformer: 
• Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejd-

processer, og eleven har viden om enkle håndværksmærs-
sige arbejdsprocesser. 
 

Evaluering: 
• Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt, 

og eleven har viden om evaluering og vurdering af produk-
tets værdi for andre. 

 
 
 
 
  
 

 

Elevmål 
 
Jeg kan arbejde med idégenerering og de-
sign af en kuglebane. 
 
Jeg kan skabe en funktionel genstand. 
 
Jeg kan se sammenhængen mellem design  
og funktion. 
 
 


