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Funny Four 3 – lutter lagkage

Gruppen skal forme en lagkage efter en instruktion.

Gruppen består af fire personer, der har hver sin rolle. Til sammen skal I lave en lagkage.

Nr. 1 kan tale, men er blind (med tørklæde for øjnene) og kan ikke bruge sine arme.

Nr. 2 kan se og bevæge sig, men må ikke tale. Nr. 2 skal fungere som arme for nr. 1. Nr. 2 skal derfor stå lige bag ved 

nr. 1 og styre dennes fingre, arme og bevægelser.

Nr. 3 kan se og tale, men må ikke bevæge sig. Nr. 3 skal guide nr. 1 og nr. 2 i deres samarbejde om at forme en lag-

kage. Nr. 3 instruerer efter Opskrift på lutter lagkage � vejledning til elev nr. 3.

Nr. 4 

- opretter en YouTube-kanal via en gmail-adresse.

- filmer lagkageprocessen på smartphone eller tablet og laver et 15 sekunders close-up af den færdige lagkage. 

- uploader filmen til YouTube-kanalen (husk at gøre den �skjult�, så det kun er personer med linket, der kan se videoen).

- deler linket med læreren, så filmen kan vises på whiteboard.

Lagkagevideoen afspilles på øget hastighed for de øvrige elever i klassen. Ved afspilning, klik på ”indstillinger”, og 

indstil hastighed fra ”normal” til 1,5.

Kriterier:

• Nr. 1, 2, 3 overholder kravene til deres roller

• Nr. 1 og 2 samarbejder på en god måde, så processen skrider frem

• Nr. 3 giver konkrete og hjælpsomme instruktioner, guider og svarer på spørgsmål fra nr. 1

• Den færdige lagkage ser pæn og lækker ud, så man har lyst til at spise et stykke.

Individuelt: 

• Hvilken gruppe har vist det bedste samarbejde og lavet den lækreste lagkage ud fra kriterierne? Begrund. 


