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Skrivefestival om rummet 1. årgang  

 

Undervisningsforløbets titel: 
Skrivefestival om rummet 

 

Målgruppe: 
1. årgang tværfagligt projekt med fagene dansk og N/T 

 

Omfang: 
Innovationsdøgn fredag til lørdag i uge 2 samt alle lektioner i uge 3 og mandag i uge 4. 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Rammen for forløbet er en skrivefestival, hvor eleverne skal arbejde med fiktion og fakta som genre. Eleverne arbejder med genrerne ved at producere en 

fagbog og en fiktiv fortælling, der begge produceres i Bookcreator. Emnet for skrivefestivalen er rummet, og eleverne vil inden projektugen få en 

grundlæggende viden om emnet gennem faget N/T og innovationsdøgnet.  
Forløbet rummer både bundne og meget frie opgaver. De bundne opgaver består i at eleverne, i makkerpar, skal udarbejde en handlingsbro til den fiktive 

fortælling og en tørresnorsmodel til fagbogen. De frie opgaver består i at eleverne får mulighed for at vælge indholdet i deres bøger, både når det gælder 

den fiktive fortælling og når det gælder fagbogen. 

 

Emnet for skrivefestivalen er rummet. Vi har valgt dette emne, for at vække interesse hos drengene, som tit er dem der har sværeste ved at komme i gang 

med skrivningen og fordi det er et relevant emne i forhold til at danskeren Andreas Mogensen for nyligt har været en tur i rummet.  

 

Vi inddrager Brorfelde Observatorium på innovationsdøgnet for at give eleverne en faglig viden om rummet på en anderledes og visuel måde og dermed 

ruste dem fagligt til projektugen.  

 

På fremlæggelsesdagen kommer børnehavebørnene fra “Satelitten” - elevgrupperne læser deres faktabog og fiktionsbog for børnehavebørnene.  
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Præsentation og brugen af teknologi(er): 
I projektet vil vi benytte flere teknologier. Den ene af teknologierne er Ipad. Her vil vi bruge appen Bookcreator til at lave en fagbog og en fiktiv historie 
med tilhørende billeder, video og. lign. som eleverne selv har produceret. De andre teknologier vi benytter i dette projekt er Beebot og Dash og Dot. 
Eleverne kommer til at arbejde med Beebot på innovationsdøgnet for at få en meget grundlæggende indgangsvinkel til programmering. Beebot kan i høj 
grad henvende sig til især piger pga. robottens udseende, og der vil være en større chance for at nå de tilbageholdende elever. 
Dash og Dot vil de også få bekendtskab med på innovationsdøgnet. Her skal eleverne få en nærmere bekendtskab med robotterne så de er i stand til at 
bruge dem i projektugen. Dash og Dot skal optræde som hovedpersoner i elevernes egen fiktive historie. Eleverne skal optage video af Dash og Dot, som 
skal bruges i bookcreator. 
 
Afslutningsvis printes alle bøger, så hver elev får et eksemplar med hjem.  
 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Heckmann 

 

Dansk: 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 

billede i nære og velkendte situationer. 

Jeg  skal kunne… Det ville være fint hvis jeg 

også kunne… 
Det ville være rigtig flot hvis jeg 

også kunne… 

Vidensmål: Eleven har viden om 

enkel disposition 
Færdighedsmål:  
Eleven kan bruge enkle skabeloner 

til at strukturerer sit stof. 

Fiktion forklare 1 kendetegn for min 

makker 
forklare 2 kendetegn for min 

makker eller et andet 

makkerpar og komme med 

eksempler 

forklare alle 4 kendetegn for min 

makker eller et andet makkerpar og 

komme med eksempler 

Fakta forklare 1 kendetegn for min 

makker 
forklare 2 kendetegn for min 

makker eller et andet 

makkerpar og komme med 

eksempler 

forklare alle 4 kendetegn for min 

makker eller et andet makkerpar og 

komme med eksempler 

Vidensmål: Eleven har viden om 

genretræk ved enkle fortællende og 

informerende tekster. 

 vide at der er noget der hedder 

fiktion og fakta 
nævne få genretræk  ved fiktion 

og fakta 
forklare alle genretræk ved fiktion 

og fakta 

Færdighedsmål: Eleven kan Fiktion udarbejde en handlingsbro forklare handlingsbroen for min skrive flere end 2 hændelsesforløb i 
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udarbejde enkle tekster med titel, 

start, midte og slutning. 
med min makker makker historien 

Færdighedsmål: Eleven kan 

udarbejde enkle fagtekster med 

titel, indholdsfortegnelse, billeder 

og ordliste 

Fakta udarbejde en tørresnorsmodel 

med min makker 
forklare tørresnorsmodellen for 

min makker 
skrive flere end 3 kapitler i 

fagbogen 

Vidensmål: Eleven har viden om 

tekststruktur 
Færdighedsmål: Eleven kan bruge 

skabeloner i respons 

 forstå og bruge 

handlingsbroen og 

tørresnorsmodellen 

vurdere om andre har alle 

elementer med fra 

handlingsbroen og 

tørresnorsmodellen  

anvende andres respons og råd i mit 

videre arbejde med fiktion og fakta 

Natur/Teknologi:  
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og 

modeller. 

Jeg  skal kunne… Det ville være fint hvis jeg 

også kunne… 
Det ville være rigtig flot hvis jeg 

også kunne… 

Vidensmål: Eleven har viden om 

enkle fagord og begreber 
Færdighedsmål: Eleven kan 

mundtligt og skriftligt anvende 

enkle fagord og begreber 

 fortælle om Big Bang  og kunne 

nævne mindst to 

himmellegemer. 

 

 

vide at der findes både sten- og 

gasplaneter samt  at planeter 

bevæger sig rundt om stjerner. 

 

nævne de otte planeter i vores 

solsystem 

 

 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Vi opstiller mål for elevernes læring ud fra Fælles Mål. Her tilpasser og gennemfører vi en undervisning, med henblik på, at den enkelte elev skal kunne 
opnå progression.  - De overordnede mål bliver definerede af lærerne. Eleverne bliver delt i niveauer, som afspejles i tjeklisterne.  
  
I den daglige undervisning arbejder vi på at sætte ord på læringen. 
 
I dette forløb er læringsmålene meget styrende, da årgangens elever stadig er i en proces, hvor de skal forstå, hvad læring er. Derfor vælger vi i dette 
forløb at sætte alle målene for eleverne, og i den daglige undervisning sammen med eleverne arbejde med at sætte ord på læringen.   
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Undervisningsdifferentiering 
Vi har besluttet at inddele eleverne efter fagligt niveau, så de arbejder sammen med en anden der er på samme niveau. Hver gruppe får tildelt en farve. 
Disse farver bliver yderligere inddelt i 3 niveauer ud fra et fagligt perspektiv. Til hver af de tre niveauer laves der en tjekliste til indholdet i 
handlingsbroen/tørresnoren. Disse tjeklister gradueres, så der er en til de fagligt svage, middelgruppen og de stærke elever. Begrundelsen for at hver 
gruppe får hver deres farve er for at det ikke skal være synligt hvilket niveau de forskellige grupper ligger. På den måde sikre vi, at eleverne har 
differentierede mål. 
 
 
Forslag til evaluering: 
På innovationsdøgnet starter vi ud med at spørge eleverne om hvad de ved om: rummet, fiktion og fakta. Vi laver et mindmap på tavlen for hver af de tre 
emner. Dette gøres fælles. I den afsluttende evaluering af projektet mandag i uge 4 finder vi mindmappet frem igen og laver en reflekterende samtale med 
eleverne om hvad man ved efter projektugen om de tre ovenstående emner. 
På projektets første dag (mandag) skal grupperne lave en en handlingsbro (til den fiktive historie) og en tørresnor (til fagbogen). Disse skal evalueres af 
en gruppe på samme niveau. Her vil tjeklisterne også indgå da der på denne er en kolonne hvor man kan tjekke om man har fået/eller har givet respons 
på det pågældende punkt. 
Når en gruppe har modtaget respons skal den stille sig selv to spørgsmål: 

- Hvad fik jeg ros for? 
- Hvilke gode råd fik jeg? 

På baggrund af svarene ændres/forbedres der i historien. 
 
Der vil både i fiktions- og fakta værkstedet være tjeklister ophængt ud fra elevernes faglige mål. Når eleven når et delmål på tjeklisten bliver dette farvet. 
På den måde evaluerer eleven sig selv og kan hele tiden følge med i hvad næste trin er og om opgaven bliver løst. 
 
Lærerne vil evaluere på elevernes evne til at opnå det mål der er synliggjort på tjeklisterne, på om de har inddraget alle kendetegn fra den pågældende 
genre (fakta, fiktion), og på hvordan de samarbejder i deres grupper (fokus/koncentration), nu hvor eleverne deles ind i grupper med svag-svag og stærk-
stærk. 
 
Overvej, om der i evaluering fokus på:  

- opgaven eller produktets kvalitet 
- fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 
- elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 
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Undervisningsplan 
 
 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og materialevalg Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Fredag 15/1 
8.00 - 20.00 

Besøg fra Brorfelde 
Dash & Dot 

   

Mandag 18/1 
8.00 - 13.35 

Skrivedag.  
Lave handlingsbro og 

tørresnorsmodel 

Mål: At alle grupper har udfyldt 

en handlingsbro og  en 

tørresnor. 
Kriterierne er differentieret i 

sværhedsgrad og fremgår af 

tjeklisterne. 

Makkerpar 
Skabeloner til fakta og til fiktion 

Elev til elev evaluering samt 

lærerfeedback. 

 

Tirsdag 19/1 
8.00 - 13.35 

Fiktionsværksted: 
Fagbogsværksted: 

I forhold til de faglige mål så 

opfylder eleverne disse under 

udarbejdelsen af 

handlingsbroen og tørresnoren. 

Derfor arbejder eleverne 

primært med de faglige mål 

mandag hvor handlingsbroen og 

tørresnoren konstrueres. 

Makkerpar 
Deres udfyldte skabelon og en 

Ipad  

Eleverne evaluerer sig selv 

ved hjælp af de ophængte 

tjeklister. 

Onsdag 20/1 
8.00 - 13.35 

Fiktionsværksted: 
Fagbogsværksted: 

 

 I forhold til de faglige mål så 

opfylder eleverne disse under 

udarbejdelsen af 

Makkerpar 
Deres udfyldte skabelon og en 

Ipad  

Fælles evaluering på 

klassen/Status på 

gruppernes arbejde. 



6 

handlingsbroen og tørresnoren. 

Derfor arbejder eleverne 

primært med de faglige mål 

mandag hvor handlingsbroen og 

tørresnoren konstrueres 

Eleverne evaluerer sig selv 

ved hjælp af de ophængte 

tjeklister. 

Torsdag 21/1 
8.00 - 13.35 

Fiktionsværksted: 
Fagbogsværksted: 

 I forhold til de faglige mål så 

opfylder eleverne disse under 

udarbejdelsen af 

handlingsbroen og tørresnoren. 

Derfor arbejder eleverne 

primært med de faglige mål 

mandag hvor handlingsbroen og 

tørresnoren konstrueres 

Makkerpar 
Deres udfyldte skabelon og en 

Ipad  

Eleverne evaluerer sig selv 

ved hjælp af de ophængte 

tjeklister. 

Fredag 22/1 
8.00 - 13.35 

Fiktionsværksted: 
Fagbogsværksted: 

 

I forhold til de faglige mål så 

opfylder eleverne disse under 

udarbejdelsen af 

handlingsbroen og tørresnoren. 

Derfor arbejder eleverne 

primært med de faglige mål 

mandag hvor handlingsbroen og 

tørresnoren konstrueres 

Makkerpar 
Deres udfyldte skabelon og en 

Ipad  

Fælles evaluering på 

klassen/Status på 

gruppernes arbejde. 

Mandag 25/1 
8.00 - 14.30 

 Målet for dagen er at få vist 

gruppernes arbejde frem. 

Arbejde med at der er en forskel 

i hvordan man læser en fiktiv 

Makkerpar 
Ipad og publikum fra 

børnehaven. 

Evaluering ved mindmap på 

opnået viden om rummet. 

Yderligere mindmap over 

fakta, fiktion og samarbejde. 
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bog og en fagbog op.  
At lave en mundtlig fremstilling 

af deres bog for børn uden 

forforståelse, så eleverne 

fremstår som eksperter på 

emnet rummet. 

 
 
Teamets evaluering 
 
Evaluering af gruppesammensætningen 
Vores gruppesammensætning fungerede rigtig godt, især for de stærke elever. De har haft en sparringspartner på samme niveau, som har kunnet byde 
ind med refleksioner på samme niveau. Samtidig fik de mulighed for at arbejde selvstændigt og opfylde deres fulde potentiale. Det fungerede også for de 
svage grupper på den måde, at de var sat i en situation, hvor minimum den ene var nødt til at tage ansvar. Det var hårdt og krævede flere ressourcer fra 
medarbejderne, men det var udbytterigt for eleverne. Vi har gjort os den erfaring, at hvis vi skal inddele eleverne på samme måde igen, er det nødvendigt, 
at der er støtte på de svageste grupper. Nogle af de svageste grupper har haft meget svært ved at opnå niveau 1 i læringsmålene og det skal overvejes om 
målene for denne gruppe elever skal nedjusteres en anden gang.  
 
Evaluering af mindmappet 
Da vi som indledning på projektet lavede mindmap på klassen over hvad eleverne vidste om rummet, blev mappet skrevet med èn farve. Da vi 
efterfølgende lavede mappet igen, og stillede dem samme spørgsmål og benyttede en anden farve, blev det meget tydeligt for eleverne, at de havde lært 
noget. 
 
Tegn på læring 

● Grupperne kan de vigtigste kendetegn ved både fiktion og fakta jvf. tjeklisterne, som vedhæftes 
● Grupperne kan bruge handlingsbroen som model, når de skal udforme deres egen fiktionstekst 
● Grupperne kan bruge tørresnoren som model, når de skal udforme deres egen faktatekst 
● Grupperne kan bruge programmet bookcreator på ipad samt forskellige funktioner som at indsætte billeder, tegne, optage lyd, optage video, 

indsætte farve osv. jvf. tjeklisterne, som vedhæftes 
● Klassen kan nævne nye ting om rummet, som skrives til det eksisterende mindmap  
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● Eleverne udfylder enkeltvis et evalueringsark om rummet, som eleverne selv retter med en rød kuglepen i en efterfølgende fælles gennemgang af 
arket på klassen. Dermed får vi som lærere mulighed for at danne os et overblik over det eleverne har lært/ikke har lært, når kopiarkene samles 
ind og tjekkes efter.  

 
 Vidensdeling i teamet 
 
Teamets deling af viden om elevernes udbytte er sket ved en mundtlig opfølgning på baggrund af mindmappet og de gennemgående tjeklister.  
 
Den viden, vi har fået om elevernes oplevelse af projektet, har vi fået gennem forældres tilbagemeldinger om det deres barn fortæller derhjemme. Den 
viden er ligeledes delt mundtligt i teamet. Overblikket dannes på baggrund af de tilbagemeldinger der kommer efterfølgende. 
 
Der har ikke været daglig evaluering af samarbejdet. Hver enkelt lærer har haft deres eget hold og fuldt det til dørs, hvorefter de har haft endnu et hold i 
det samme emne. Man lavede ændringer undervejs på sit eget værksted, når man gjorde sig nogle erfaringer i det pågældende emne. Derudover talte vi 
sammen med den ansvarlige på det værksted med samme emne for hele tiden at sikre, at man var på rette vej, og at man fik gjort de nødvendige tiltag for 
at opnå en større læring hos eleverne. 
 
Vi har haft fokus på principperne for god læring og kendetegnene for en god undervisning i planlægningen af projektet. Det  har været vigtigt for os at 
tydeliggøre for eleverne, hvad de skulle lære i projektet. Det er de erfaringer vi har fokus på at få med os videre i vores arbejde. Vi vil i høj grad overveje 
hvor vi har mulighed for at inddrage eleverne på en måde så de bliver aktive medspillere i den daglige undervisning, herunder læringsmål.  
 
Arbejdet med Dash og Dot er ikke nævnt i evalueringen, da implementeringen desværre måtte udgå pga. udefrakommende faktorer som eks. sygdom. 
 
Vi ville meget gerne have evalueret elevernes evne til at samarbejde, netop fordi de er sammensat svag-svag og stærk-stærk, desværre blev tiden også her 
en faktor der medførte, at det ikke var muligt. 


