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Skrivningens udvikling mod nutidens skriveteknologi 

med afsæt i H.C. Andersens liv/eventyr 
 

Undervisningsforløbets titel:    

Fra fjer til Book-Creator.  

 

Målgruppe: 

0.årgang 

 

Omfang:  

35 lektioner - dagligt fra 8.00-14.30 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Alle elever arbejder med udviklingen af skriveteknologier fra fjerpen til i-Pads. Eleverne skal præsenteres for 
gammeldags skriveredskaber og efterfølgende introduceres til nutidens apps og digitale layouts. Eleverne skal 

skrive eventyr i skriveprogrammerne WriteReader, Story Visualizer og Book-Creator. 

Den skriveteknologiske udvikling skal kulminere med et længerevarende undervisningsforløb om vores kendte 
eventyrforfatter H.C. Andersen. Vi skal arbejde med den teknologiske udvikling indenfor kreativitet, 

opdagende skrivning, udtryksformer og præsentation fra afsender til modtager. Sammen med den 
teknologiske skriftudvikling arbejder vi med danskfaglig litteratur og tekstopbygning. 

 

Forløbet bygger på en dialogisk og genrepædagogisk tilgang (eventyr, hændelsesforløb/beretning og 
fortællende tekst). Forløbet fremmer elevernes evne til at tænke i Fakta og Fiktion samt teknologisk og 

kreativ fremstilling. 
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På baggrund af fælles dialog i klassen og samarbejde i grupper skal eleverne selv, via Lego Story Starter, 
opbygge og skrive egne eventyr.  

Forløbet afsluttes ved at klassen udstiller: 

 En tidslinje over skriveteknologiens udvikling 
 Formbøger fremstillet med blyanter og egne tegninger 

 Bøger fremstillet via WriteReader  
 Plancher fremstillet via Visualizer 

 Tegneserie fremstillet vis Book Creator 

 

Kan vi påvirke elevernes forståelse og opfattelse af, hvordan teknologien har fået indflydelse på de 

virkemidler i den skriftlige fremstilling, som er tilgængelige i år 2017?  

Præsentation og brugen af teknologi(er): 

Eleverne skal arbejde med programmet WriteReader, hvor billeder og tekst skal fungere sammen. Teknologien 

understøtter elevernes børneskrift ud fra de skrivefærdigheder de hver især har. Efterfølgende gengives 

elevens tekst som voksenskrift af læreren. 

Desuden arbejder vi med Lego Story Starter og programmet Visualizer, som giver eleverne et sikkert 

fundament til at digte en fortælling ud fra et selvkonstrueret scenarie bygget med legoklodser. Programmet er 

simpelt og eleverne motiveres til at benytte de teknologiske features der findes i applikationerne. 

I slutningen af forløbet inddrager vi BookCreator, som den mest avancerede app.  

 

WriteReader, Visualizer og BookCreator er tilgængelig på skolens iPads, så lærerene har bedre mulighed for at 

hjælpe og understøtte i arbejdet med programmet, hvilket samtidig gør det nemmere at bevare overblikket 

for både elever og lærere i forløbet i undervisningen. 
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Teknologisk målnedbrydning (Lene Heckmann) 

 

 

Kompetencemål, videns- 

og færdighedsmål fra FFM 

 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk: 

  

It og digitale medier: 

 

 Eleven kan 

eksperimentere med 

digitale medier i 

arbejdet med sprog.  

 Eleven har viden om 

ikoner og værktøjer i 

digitale medier. 

 

Niveau 1  

Kender til, gengive, gentage….. 

osv.  

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, 

undersøge,....osv.… 

 

Eleverne skal kende til ikonerne for 

WriteReader, Visualizer og 

BookCreator 

 

Eleverne skal kunne bruge 

kamerafunktionen og anvende 

billeder i deres fortællinger. 

 

Eleverne skal have kendskab til 

klassens VL-værktøj i forhold til 

læring og evaluering 

Eleverne skal kunne beskrive 

med egne ord, hvordan de 

skriver og navigerer rundt i 

WriteReader og Visualizer. 

 

Eleverne skal kunne anvende 

passende effekter i forhold til 

udtrykket i fortællingen. 

 

Eleverne skal bruge klassens 

VL-værktøj i forhold til læring 

og evaluering. 

Eleverne skal kunne beskrive 

med egne ord, hvordan de 

skriver og navigerer rundt i 

WriteReader, Visualizer og 

Book Creator 

Eleverne skal kunne anvende 

passende effekter i forhold til 

udtrykket i fortællingen. 

Eleverne skal kunne motivere 

sig selv til at arbejde 

målrettet trods udfordringer i 

processen. 
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Danskfaglig målnedbrydning (Lene Hechmann) 
 

 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 

 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk: 

 

Sprog:  
Eleven er opmærksom på 

forskellige måder at 
anvende sprog på. 

(fortælling og skrivning) 
 Eleven kan gengive 

indhold af tekster 

Eleven har viden om 

fortællestruktur i fakta 

og fiktion 

Eleven kan 

eksperimentere med at 

skrive små tekster 

Eleven har viden om at 

det alfabetiske princip,  

skriveretning og 

sætningsopbygning 

Læringsmål 1  
Kender til, gengive, gentage….. 
osv.  

Læringsmål 2 
Forklare, fortælle med egne 
ord….osv. 

Læringsmål 3 
Analysere, vælge ud, 
undersøge,....osv.… 

 

Eleverne kan genfortælle, hvad der 
sker i en historie 

 
Eleverne kender til fakta og fiktion 
 

Eleverne øver sig i at børnestave 
 

Eleverne kender til 
sætningsopbygning og ved hvad 
den rigtige skriveretning er  

 
 

 
 
 

 
 

Eleverne kan fortælle og forklare 
en historie ud fra egne tegninger 

i en handlingsbro 
 
Eleverne kan forklare og fortælle 

forskellen på fakta og fiktion 
 

Eleverne kan børnestave og 
skrive små ord 
 

Eleverne kan lave små korte 
sætninger 

 
 
 

 
 

Eleverne kan fortælle en 
historie ud fra egne 

tegninger og sætninger i en 
handlingsbro 
 

Eleverne kan selv lave en 
fakta -og fiktionsbog 

 
Eleverne børnestaver og 
skriver små ord og sætninger 

 
Eleverne skriver deres 

egne historier/eventyr med 
børneskrift i små sætninger 
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Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
 

Målene, samt niveauerne, vil blive skrevet på en planche med tilhørerene piktogrammer. På den måde kan 
eleverne selv sætte sine navne på, hvor de nu er nået til. Dette vil, for eleverne, synliggøre deres eget niveau 

i forhold til læringsmålene. I løbet af processen flytter eleven, i samarbejde med læreren, sit billede gennem 
de taksonomier, som de behersker. Dette gøres midtvejs og til slut, for at vise progressionen, samt at 

eleverne forholder sig løbende til egen læring. 
 

 

Undervisningsdifferentiering 
 

Vi danner makkerpar, så makkerhjælp vil være muligt i forløbet. På denne måde har vi også mulighed for at 
kunne yde en ekstra støtte for de par, der har størst behov for dette. Ud fra taksonomien i målnedbrydningen, 

vil differentieringen kunne nås. Da der netop i dette forløb er forskellige opgaver (genfortælling, bygge, foto, 
skrift, layout, selvdigtning) vil opgavernes forskellighed ligeledes underbygge differentieringen. 

  
 

Evaluering: 
 

Vi vil tage udgangspunkt i VØL modellen. Modellen er god til de mindste elever, fordi vi i fælleskab sætter ord 
på de elementer vi skal undersøge og blive klogere på.  

Eleverne skal evaluere sig selv ved hjælp af smileyskemaer. Se bilag 
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Klassens evaluering 1  

 
VØL 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hvad VED vi? 
 
I vores oplæg til projektet fortæller vi 
eleverne om HC Andersen og 
skriftens udvikling. Eleverne byder 
selv ind med viden og genkendelse 
fra deres hverdag.  
 
Vi sætter rammerne op for, hvad vi 
skal lære, og hvordan vi kan arbejde 
for at blive dygtigere. 
 
Vi introducerer eleverne for 
synligheden for deres egen læring i 
klassen ved hjælp af billeder og 
plancher. 

Hvad ØNSKER vi 
at vide? 

Vi ønsker at vide hvordan skriften har 
udviklet sig fra HC Andersens tid og 
frem til nu.  
 
Vi ønsker at lære så mange 
skrivemetoder som muligt. 
 
Vi ønsker at lære om samarbejde. 
 
Vi vil lære, hvordan iPads fungerer 
ved hjælp af apps med forskellige 
skrivefunktioner. Vi vil lære eleverne 
selv at kunne opdage deres fejl, rette 
dem og forsøge igen, selvom det er 
svært. 

Hvad har vi 
LÆRT? 

Vi har lært hvordan skriften har 
udviklet sig. 
 
Vi har lært at skrive med griffel, pen, 
kridt, blyant samt Write Reader, 
Visualizer og Book Creator. 
 
Vi har lært at digte vores egne 
eventyr via ”handlingsbroen” i en 
formbog. 
 
Vi har lært at skrive en 
hændelsesforløb over en bestemt 
oplevelse.  
 
Vi har lært at skrive en faktabog og 
forstå ”tørresnoren”. 
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Tid og sted Undervisningsaktivit

eter 

Kriterier for 

målopfyldelse, som 

skal præsenteres for 

eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 

Hvordan skal der 

evalueres?  

 

  Ekskursion til Slagelse 

Museum. 

 

Skrive med pen og blæk. 

Skrive med griffel på tavle. 

 

Skrive formbøger med fakta 

om HC Andersen. 

 

Skrive formbøger med 

eventyr i handlingsbro. 

 

Bygge scenarier med Lego 

Story Starter. 

 

WriteReader - iPads 

 

Visualizer - iPads 

 

Bookcreator - iPads 

 Fakta om HC Andersen 

 Fælles forforståelse for 

eventyr 

 Fælles forforståelse for 

genretræk i eventyr  

 Fælles forforståelse for 

en beretning/ 

hændelsesforløb. 

 Fælles forforståelse for 

skriveredskabernes 

udvikling fra HC 

Andersens tid til nu. 

 Præsentation af 

skriveprogrammer på 

henholdsvis computer og 

iPads. 

 

Se skemaer for 

målnedbrydning nedenfor 

 

 

 

Fælles samtale om forskellen 

mellem fakta/fiktion 

Ekskursion 

Vi arbejder i makkerpar 

og/eller individuelt 

Almindelige skriveopgaver 

med papir og blyant i 

formbøger 

Vi skriver hændelsesforløb og 

eventyr på iPads i WriteReader 

 

Vi genfortæller egen læring på 

plancher i BookCreator. Her 

arbejder vi med effekter, 

farver, former og layout 

  

Efterhånden bliver børnene 

selv eksperimenterende  

Vi samler op på det, vi har 

lært og øver os i at lave 

små fremlæggelser for 

hinanden i egen klasse  

 

I klassen evalueres med:  

1)VØL-samtale 

2)Synlig evaluering i 

klassen med iPads 

(Teknologisk) og hatte 

(Danskfagligt). 

3)Evalueringsskemaer 

med smileysystem. Et 

med elevens udbytte af 

undervisningen  

4)Udstilling af produkter i 

klassen 

Vores samlinger bliver 

evaluerende og 

opsamlende i løbet af 

processen. 

Fredag slutter med 

Fernisering  og 

Forældrekaffe  
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Kriterier for teknologiske mål nedbrudt i 3 niveauer: 

 
Vi har 3 plancher der forestiller iPads hængt op på væggen i klassen. Hver elev præsenteres som en ”App” 

med billede og navn. Eleverne rykker selv deres ”App” til det niveau, de befinder sig på. Læreren evaluerer 
sammen med eleven. 

 

Niveau 1 
Alle… 

Niveau 2 
Nogle… 

Niveau 3 
Få… 

 
 Jeg kan tænde en iPad og 

finde den app, jeg skal 

bruge. 

 Jeg kan finde WriteReader 

 Jeg kan finde Visualizer 

 Jeg kan finde Book Creator 

 Jeg kan finde 

kamerafunktionen 

 Jeg kan tage et billede med 

iPad´en. 

 Jeg ved hvordan man 

skriver en historie i 

WriteReader.  

 

 
 Jeg kan bygge en historie 

med Lego Story Starter. 

 Jeg kan tage billeder af mine 

figurer og bruge dem i 

Visualizer. 

 Jeg kan lave bagrund 

 Jeg kan lave talebobler og 

bruge andre effekter til mine 

figurer i historien. 

 Jeg kan forklare min lærer 

hvordan jeg har lavet min 
historie i Visualizer. 

 
 Jeg kan lave en historie i 

Book Creator. 

 Jeg kan selv skrive tekst i 

mine talebobler. 

 Jeg kan bruge effekterne til 

baggrund, tale- tankebobler 

 Jeg kan lave lydeffekter til 

mine historier 

 Jeg kan forklare min lærer, 

hvordan jeg har lavet min 

historie i Book Creator. 

 Jeg kan hjælpe mine 

kammerater. 

 Jeg kan selv finde mine fejl 

og ændre dem. 
 Jeg ved, hvorfor jeg er på 

niveau 3. 
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Kriterier for danskfaglige mål nedbrudt i 3  niveauer: 
 

Vi har 3 silhuetter af HC Andersen hængende på væggen i klassen. Hver elev er præsenteres som en høj hat 
med billede og navn. Eleverne flytter selv deres ”hat” til det niveau, de befinder sig på. Læreren evaluerer 

sammen med eleven  
 

 

Niveau 1 

Alle… 

Niveau 2 

Nogle… 

Niveau 3 

Få… 

 Jeg kan fortælle, hvad 

der sker i en historie 
 

 Jeg kender til fakta og 
fiktion. 

 
 Jeg øver mig i at 

børnestave. 
 

 Jeg ved, hvad en 
sætning er. 

 
 Jeg bruger den rigtige 

skriveretning. 
 

 

 Jeg kan fortælle og forklare en 

historie ud fra mine tegninger i 
en handlingsbro 

 
 Jeg kan forklare og fortælle 

forskellen på fakta og fiktion 
 

 Jeg kan børnestave og skrive 
små ord. 

 
 Jeg kan skrive en kort sætning 

med ord.  
 

 Jeg kan fortælle og forklare 

en historie ud fra mine 
tegninger og sætninger i en 

handlingsbro 
 

 Jeg kan selv lave en fakta -
og fiktionsbog 

 
 Jeg kan børnestave og skrive 

små ord og sætninger 
 

 Jeg kan selv skrive små 
sætninger med børneskrift, 

som bliver til en lille historie. 
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Erfaring fra sidst 
 

Vi har sat mange ting på programmet og skal hver dag undervise i nye teknologier og materialer. Vi ved 
erfaringsmæssigt fra sidste års lignende projekt, at det kan blive svært at nå det hele. Hvis vi ikke kan nå det, 

vil det blive på bekostning af den sidst liggende ”App” på skemaet, som er Book Creator, da den minder 
meget om Story Visualizer. 

 
Slutevaluering 

 

 Som udgangspunkt ville vi kun være én voksen i hver klasse hele ugen - det ER FOR LIDT! Vi fik på 
2.dagen heldigvis justeret det til, at vi fik lov at trække på den pædagog der havde morgenåbnet i SFO 

- det hjalp MEGET! Den ekstra voksenressource blev brugt i den klasse, der arbejdede med i-Pads 
 

 2 voksne er næsten påkrævet i de klasser, hvor der arbejdes med skrivning på computer eller arbejde 
med de forskellige App´s på i-Pad - det kræver en del hjælp, når alt er nyt, eller der skal voksenskrives 

i f.eks. Write Reader 
 

 Vi indledte projektforløbet med, ugen inden, at besøge Slagelse Museum, hvor vi fik et rigtig godt oplæg 
om H. C. Andersens tid i Slagelse og prøvede at skrive med griffel på tavle samt med pen og blæk. 

Sidste år var der dog lidt mere tid - her fik pigerne tørklæder på og drengene kasketter = det satte dem 
i den rette stemning som på HCA´s tid, hvor de blev bænket i skolestuen. Det vil vi bede om at få igen 

en anden gang. Det kan være pga. tidspres, vi ikke fik det denne gang, da vi fik 3 besøg én dag og et 
besøg en anden dag. Her kunne vi tænke os, at hun fortalte mere om skomagerværkstedet, 

hattemagerværkstedet - skrivningens udvikling gennem årene og viste os værelset, han havde boet på. 

 
 Vi vil tage kontakt til museet og fortælle dem om vores tanker og forslag. 

 
 Vi havde i tillæg til vores planlægning udarbejdet en PowerPoint over skriveudviklingens tidlinje - det 

var et rigtig godt værktøj at tage afsæt i som indledning til ugen 
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 Vi havde ligeledes lavet et oplæg om eventyrets genretræk - det gav eleverne et godt afsæt til af bygge 
deres egne eventyr op omkring 

 
 Evalueringen blev dels udført via det udarbejde evalueringsark med smiley vurdering/ X - men dog først 

om mandagen efter, da vi var temmelig tidspresset i ugens løb - og dels ved, at eleverne i 2 klasser selv 
skrev på computer i ”Word” om, hvad de havde lært om HCA og/eller i projektugen som helhed 

 
 En klasse lavede en ”Kahoot” over forløbet som helhed 

 

 App´en ”Book Creator” blev nedprioriteret pga. tidspres - kun få elever nåede at snuse til det - men vi 
kan altid tage det med i undervisningen efterfølgende 

 
 Som et nyt tiltag lavede vi også en eventyr-foldebog bygget op over handlingsbroen - det var rigtig godt 

 
 Vi fik arbejdet en del med papirklip - det var meget populært hos eleverne 

 
 Vi så en masse film over HCA´s eventyr på CFU - det var dels en god måde at genopleve dem på og 

dels en mere afslappende aktivitet i en uge med 35 lektioner  
 

 2 klasser tog en kreativ vinkel på emnet - der blev udarbejdet billeder med voksfarver på gamle 
bogsider over et selvvalgt eventyr af HCA = ”Eventyrlig kunst”  

 

 Vi havde valgt at afslutte ugen med en Fernisering med forældrekaffe om fredagen fra 13.00-14.30!  
Det var et velbesøgt arrangement i alle 4 klasser. Her havde vi nogle i-Pads til rådighed, hvilket var 

super godt - dels kunne eleverne vise, hvordan de arbejdede med de forskellige App´s - og dels satte 
mange sig til at lave en bog i ”Write Reader”, en planche i ”Visiualizer” eller en bog i ”Book Creator” 

sammen med deres forældre 
 

 I en klasse kunne man også prøve at skrive med usynligt blæk til Ferniseringen (mælk) og varme det 
for at få skriften frem = meget populært  

 


