
Skabelon for undervisningsforløb – Hvilebjergskolen  
 

 

 

 

Undervisningsforløbets titel: Kend din fortid, skab din fremtid. /Public service. 

 

Målgruppe (årgang/årgange): 6. a og 6.b i samarbejde med 4. + 5. klassetrin. 

 

Omfang (antal lektioner): 46 lektioner 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling:  

Med udgangspunkt i FIRE-modellen(forforståelse - idéudvikling - realisering og evaluering) vil vi sammen med 

4., 5., og 6. klassetrin arbejde på en landsby i udvikling. Igennem en række problemorienterende og innovative 

tilgange, skabes der en  

1. Fitness-sti, 

2. Lokalhistorisk rute, 

3. Madpakke-shop og et 

4. Public service-center.   

Undertegnede og 6. klasserne arbejder med public-service-center. 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er):  
 WIX (vedr. oprettelse af hjemmeside) SmåP/Soundation (vedr. oprettelse og konstruktionaf 
lydreklame). Downloading af musik- og lydeffekter. Oploading af forskellige billed- film- og 
radioreklameindslag.  
 



 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 

IT og medier er et tværgående tema i folkeskolen.  

Eleven vil igennem arbejdet med  IT og medier arbejde med fire positioner: 

1. Eleven som kritisk undersøger 

2. Eleven som analyserende modtager 

3. Eleven som målrettet og kreativ producent. 

4. Eleven som ansvarlig deltager. 

Da vi arbejder med en blandet elevgruppe (4.+5.+6. klassetrin)  er vi nødt til at arbejde med to 

forskellige kompetencemål: 

4.-5. klassetrins kompetencemål indenfor kommunikationsområdet:  

Kompetencemål: eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale 

situationer.  

Der arbejdes med 

a.   Dialog. 

Fase 1. Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper. Eleven har viden om samtaleregler. 

Fase 2. Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons. Eleven har viden om 

lytte formål og undersøgende spørgsmål. 

IT og kommunikation. 

      Fase 1.  Eleven kan begå sig i et virtuelt univers. Eleven har viden om digitale profiler og digital     

kommunikation. 

Fase 2. Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet.  

a. Sproglig bevidsthed. 

Fase 1: Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter. Eleven har 

viden om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter. 

Fase 2. Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog. Eleven har viden om ord, 



begreber og sætningsgrammatik i fagsprog. 

 

6. klassetrins kompetencemål indenfor kommunikationsområdet. 

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale 

situationer. 

Der arbejdes med: 

a. Dialog. 

Fase 1. Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer. Eleven har viden om frie og formaliserede 

samtaleformer. 

Fase 2. Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat. Eleven har viden om debatroller. 

b. IT og kommunikation. 

Fase 1. Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet. Eleven har viden om 

muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet. 

Fase 2. Eleven kan videndele og samarbejde via internettet. Eleven har viden om 

samarbejdsmuligheder på internettet. 

c. Sproglig bevidsthed. 

Fase 1. Ikke brugbar her. 

Fase 2. Eleven kan iagttage en kommunikationssituation. Eleven har viden om 

kommunikationsmodeller. 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  

  

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

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

At kende til en række 

tekniske tiltag: 

 

 At kunne finde frem til 

/kende til en række 

tekniske tiltag: 

 At kunne 

håndtere en 

række tekniske 



 Kende til at fremstille 

en radioreklame. 

 Kende til at fremstille 

en hjemmeside. 

 Kende til apps til 

fremstilling af digital 

information. F.eks. QR-

koder. Og web-baseret 

information. 

 Kende til interview 

former. 

 Kende til en 

professionel 

medievirksomhed (SLR). 

 

  

  

 

 Vedr. radioreklamer: 

At kunne finde frem 

til den app man skal 

bruge. 

 Vedr. Hjemmesiden: 

At kunne finde frem 

til WIX og kunne 

orientere sig i 

programmet.  

 I det hele taget at få 

et overblik over 

hvilke muligheder 

appsene kan bruges 

til . 

 At kunne bruge nogle 

interview-former, når 

der skal indhentes 

information fra de 

forskellige innovative 

projekter i hele 

projektet. 

 At kunne vurdere 

tiltag: 

 

 Selvstændigt at 

kunne fremstille 

en radioreklame 

 Selvstændigt at 

kunne fremstille 

en hjemmeside. 

 Selvstændigt at 

kunne fremstille 

digital 

information. 

 Selvstændigt at 

tage initiativ til at 

interviewe ved de 

forskellige 

værksteder/aktivi

teter. 

 Selvstændigt at 

kunne stille 

relevante 

spørgsmål. 

 At kunne bruge 



hvilke digitale medier, 

der anvendes i 

forskellige 

situationer. 

information fra 

besøget i SLR til 

at oprette et 

medieindslag på 

fælles skærmen. 

 At kunne vurdere 

og have overblik 

over hvilke digitale 

medier, der kan 

anvendes i 

forskellige 

situationer. 

 At kunne 

kombinere 

forskellige 

muligheder for 

digitale indslag.  

 

 
 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål  

På opslagstavlen i klassen skrives aktiviteter ned i punktform. Herefter opstilles måltaksonomier. 

Målopstillingen formuleres ud fra niveau-kriterierne. 
 

 



Undervisningsdifferentiering 

I gruppesammensætningen tog vi hensyn til, at grupperne var i nogenlunde samme fagtekniske-niveau. Vi kendte 

ikke alle elever fra starten af, men undervejs fik vi kendskab til elevernes kompetencer og mangel på samme. 

Ved evalueringerne sidst på dagen lærer/elev- elev/elev opdagede vi at det faglige niveau passede fint til 

grupperne. De første evalueringer viste at halvdelen af eleverne  lå i taksonomi 2 (Ingen lå i taksonomi1) og den 

anden halvdel lå i taksonomi 3. Et par dage senere tog vi de tidlige  evalueringsskemaer op, og her viste det sig 

at taksonomi 2-eleverne havde flyttet sig til taksonomi 3. På den måde blev vi klar over hvem, der skulle 

arbejde i redaktion, som krævede taksonomi 3- kompetencer, og hvem der kunne klare et simpelt interview med 

billed/film optagelser. Efterhånden lærte elev/elev på mesterlærer vis, hvordan linkede og uploadede nogle 

indslag til den fælles hjemmeside. 
  

 

Forslag til evaluering: 

Lærerevaluering: Det viser sig at det fagtekniske niveau passede fint til samtlige elever.  Der var cirka 80%, 

som ved slutningen af projektet lå i taksonomi 3. Der var cirka 20 %, som i slutningen af projektet lå i 

taksonomi 2 og på nogle områder taksonomi 3.  

Samtlige elever udtrykte, at det var et succesfyldt læringsprojekt, som var interessant, gav udfordringer og 

at det var relevant læring for dem. Nogle elever gik sågar hjem og egenhændigt fremstillede en personlig 

hjemmeside,  Vi lagde mærke til at eleverne brugte udtrykket vi  ”lærte” nogle gode og relevante ting, i  stedet 

for at sige vi ”lavede” nogle gode og relevante ting.  

Undervejs i forløbet evaluerede eleverne hinandens produkter, og vurderede produkternes brugbarhed som 

indslag til hjemmesiden. Eleverne fandt også ud af, at man er nødt til at give sig tid til at redigere indslagene 

inden de blev oploaded til hjemmesiden - ellers risikerede de at man ikke ville se indslagene på fællesskærmen. 
 
 
 
 
 
 



 

Evaluering  Torsdag d. 28/1. Interview til SLR-besøg. 

  
 

 

  21 Jeg deltager aktivt i gruppen. 

 
    21 Jeg kommer med gode forslag til interview 

spørgsmål. 
 7 14 Jeg kan holde fokus. 

 
  21 Jeg tager ansvar for opgaven. 

 
 3 18 Jeg er med til at holde ro i gruppen. 

 
  21 Jeg stiller kloge spørgsmål. 

 
   Jeg har forstået hvad en hjemmeside er. 

 
   Jeg kan åbne WIX 

 
   Jeg kan bruge WiX siden. 

 
   Jeg ved hvad en redaktion er. 

 

1 2 3 Samlet taksonomi. 
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Fredag d. 29/1. Evaluering af dagens læring. Hjemmesiden WIX 

  
 

 

   Jeg deltager aktivt i gruppen. 

     Jeg kan finde og logge mig ind på WIX via nettet. 

   Jeg kan konstruere en hjemmeside med overskrift 

og redigere den. 

   Jeg kan lave forskellige links med knap-funktion. 

   Jeg kan redigere hjemmesidens elementer. 

   Jeg kan selvstændigt vedligeholde hjemmesiden 

med opdateringer. 

   Jeg kan forklare og vise hvordan man opretter, 

redigerer og vedligeholder en hjemmeside via WIX. 

   Jeg kan fremlægge mit indslag for resten af 

gruppen. 

1 2 3 Taksonomi 
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Mandag d. 1. februar.  Evaluering af oplæg til interview i værkstederne og forberedelse af billed- og film-optagelser. 

  
 

 

   Jeg deltager aktivt i gruppen. 
 

     Jeg kommer med gode forslag til interview-forslag. 
 

   Jeg er nysgerrig efter at få viden om værkstedets 
arbejde. 
 

   Jeg kan sammen med min gruppe forberede foto eller 
filmoptagelser. 
 

   Jeg kan redigere vores optagelser. 
 
 

   Jeg kan sammen med min gruppe lægge optagelserne 
ind på ”skolegården” 0000 nyhedscenter. 

   Jeg kan lægge optagelserne ud på 
informationsskærmen. 
 

1 2 3 Taksonomi 
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Tirsdag d. 2/2 Reklame-lyd indslag. 

 
 

  

 

  22 Jeg deltager aktivt i gruppen. 

 

 
    22 Jeg kan finde skole-tube 

 
 
 

  22 Jeg kan finde ”soundation” 
 
 

2  20 Jeg kan bruge de forskellige værktøjer 
til at optage en radio-reklame. 

4  18 Jeg kan gemme min optagelse på 
skoletube 
 

   Jeg kan udgive min reklame på skolens 
informationsskærm. 
 

1 2 3 Taksonomi 
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Onsdag d. 3/2. Selvstændigt arbejde på redaktionen. 

  
 

 

   Jeg deltager aktivt i gruppen. 

 

     Jeg kan sammen med min gruppe tilrette 

min arbejdsdag på redaktion. 

 

   Jeg kan arbejde selvstændigt med min 

gruppe ud fra et valg af radio-spot. 

 

1 2 3 Taksonomi 
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Plan 
 
 
A.P. Møller projekt - 2. projektarbejde  

Nyheds- og mediecenter til temaet ”Kend din fortid og skab din nutid i Sørbymagle” 

Mødetid hver dag: Kl. 8.10-14.OO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Torsdag d. 28/1 Fredag 29/1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag d. 4/2 Fredag d. 5/2 

Oplæg. 
 
Gruppe-indeling på 
tværs af klasser. 
 
Bevægelse 
 
Forbered interview 
til SLR-besøg. 
 
Tag kontakt til 
”Sjællandske”. 
 
Evaluere dagens 
læring og arbejde. 

Oplæg til 
fremstilling af 
hjemmeside (Wix). 
 
Valg af redaktion 
og journalist-
grupper.  
 
Vi fortsætter med 
forberedelsen af 
interview til SLR-
besøg. 
 
Evaluere dagens 
læring og arbejde 

Oplæg til fiktivt 
interview 
optagelse. 
Film/billed/lyd. 
 
Oplæg til interview 
af de forskellige 
værksteder. 
 
Redaktionen og 
journalister 
arbejder 
selvstændigt. 
 
Vi skal nå at lægge 
de forskellige 
interviews ind og 
udgives på fælles-
skærmen. 
 
Evaluere dagens 
læring og arbejde. 

Oplæg til reklame-
lyd-indslag. 
 
Man arbejder 
sammen to og to 
og laver et 
reklame-indslag 
for projektet. 
 
Lægges ind på 
hjemmesiden og 
udgives til fælles-
skærmen 
 
Vi fremlægger 
hinandens 
reklame-indslag. 
 
Valg af redaktion. 
 
Evaluere dagens 
læring og arbejde. 

Valg af 
arbejdsform til nye 
indslag på 
nyhedscentret. 
 
Vi tager ud og 
optager på de 
forskellige 
værksteder.  
 
Bearbejder indslag 
og lægger dem ind 
på nyhedscentrets 
hjemmeside. 
 
Fremlæggelse for 
hinanden. 
 
Evaluere dagens 
arbejde.  
 
Forberede SLR-tur 

Besøge SLR i 
Næstved. 
Arbejde med 
interview og 
optagelser. 
Husk I-pads m.m. 
 
Afgang fra Sørby 
kirke kl. 8.49. Vi 
går fra skolen kl. 
8.25. Bussen 
stopper ved 
Rådmandshaven. 
AdresseSLR:  
Dania 38. 
Ankomst Næstved 
kl. 9.25. 
Afgang fra 
Næstved: 13.03. 
Hjemkomst Sørby 
kl. 13.39. 
Husk madpakke 
og drikkelse i plast 

Elev/elev 
Evaluering 
Lærer/elev 
evaluering. 
Elev/lærer 
Evaluering. 
 
Bevægelse 
 
Oprydning 



 
 

 
Teamets evaluering 
Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 
 Hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte?  

 

Efter dagens arbejde og med elevernes taksonomier in mente har vi gennemgået elevprodukterne og taget 
stilling til næste arbejde, som har dannet grundlag for videre læring. 

 
 Hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen?  

 
Vi har fået overblik over elevernes oplevelser af læringen/undervisningen via samtaler om bl.a. taksonomier og 

kvalitative samtaler. 
 

 Hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 
 

Vi har efter hver dags læringsforløb samtalt og evalueret vores indsatser, samarbejde, og afdækket vores styrker 
i kompetenceområder indenfor undervisningsfeltet.  

 

 Hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet? 

 
Generelt set kan denne plan, beskrivelser, og evalueringer af det pågældende læringsforløb danne udgangspunkt for et 

tilsvarende forløb senere hen. Specielt set kan teamets viden danne grundlag for udtalelser på elevplanerne, således at den 

enkelte elev kan fastholde sin taksonomi og læring. 
 

 

 

 

                                                       


