
 

 

Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Verden omkring os 
 
Målgruppe: 
8. årgang. Tværfagligt projekt med fagene dansk, samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi. Der inddrages teknologier til forskellige  

formidlingsformer fra SmåP. 
 
Omfang: 
Hele uge 39, hvor eleverne møder ind til normal tid og får fri kl 14.30(Se vedhæftede skema for en detaljeret plan.  
Selve forløbet findes i Meebook under share it, 8.årgang Antvorskov Skole, Verden omkring os). 
 
Præsentation af forløb: 
Det overordnede emne for denne projektuge er “Verden omkring os”. Eleverne skal i løbet af ugen arbejde med 3 forskellige naturfaglige områder:  

● Miljø/kredsløb 

● Naturkatastrofer 

● Klimaforandringer 

 
Den viden eleverne har/får om fagområderne skal formidles ved hjælp af Små Produktioner (SmåP.dk): 

● Stopmotion/Imotion 

● Radiospot 

● Tegneserier/plakat. 

Eleverne skal selv sætte sig ind i formidlingsformerne ved hjælp af SmåP’s hjemmeside og udarbejdede arbejdsark fra lærerteamet. 
Der lægges vægt på æstetik og layout  ved formidlingen. Det faglige har fokus på en kildekritisk tilgang til indhold. 
 
 

 

 

 
 



 

 

Eleverne skal mandag igennem en kick off dag, hvor de deltager i 5 forskellige workshops med følgende overskrifter: 
● De 3 naturfaglige områder 

● Jump kort og Open space 

● Læsestrategier og notatteknink (DK er inde over) 

● Persona og målgrupper 

● Det kreative   

På kick off dagen lægges grundlaget for resten af ugen. 
Alle elever arbejder med SmåP som et præsentationsværktøj med henblik på at ruste eleverne til projektopgaven på 8. og 9. årgang, samt de kultur- 

og naturfaglige afgangsprøver. 
 
Eleverne vælger selv samarbejdspartner og underemne inden for de 3 naturfaglige områder. Lærerne har lagt en overordnet arbejdsstruktur ned over 

forløbet, men det er eleverne selv, der skal forvalte den og komme i mål med deres produkter. Derfor er det overordnede mål med ugen en større 

elevinddragelse og elevansvar, hvor læreren i højere grad er i den faciliterende rolle. 
 
Forløbet afsluttes med fernisering og præsentation af de udarbejdede produkter, der efterfølgende udstilles på Biblioteket, hvor de mindre elever kan 

kigge forbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stopmotion: 

 
 

Radiospot: 

 
 

 

 

 

 



 

 

Plakater og tegneserier: 

 



 

 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Formidlingen tager afsæt i www.SmåP.dk og følgende aktiviteter: 

● Radio spot: http://www.xn--smp-vla.dk/film-radio/radiospot-paa-dansk-the-right-to-learn 

● Stop motion: iMotion, iMovie på iPad 

● Plakat: http://www.xn--smp-vla.dk/praesentation/plakat-the-right-to-learn 

● Tegneserie: http://www.xn--smp-vla.dk/film-radio/tegneserie-the-right-to-learn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.småp.dk/
http://www.småp.dk/film-radio/radiospot-paa-dansk-the-right-to-learn
http://www.småp.dk/praesentation/plakat-the-right-to-learn


 

 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Kompetencemål - Fremstilling: 

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 

Færdighedsmål: 
Eleven kan fremstille større multimodale produktioner 
Vidensmål: 
Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion 

 
For så vidt angår ovenstående kompetencemål i fremstilling evalueres der under de enkelte emner i Meebook. 

 
Kompetencemål - Læsning 
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. 

 
Færdighedsmål: 
Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning. 
Vidensmål: 
Eleven har viden om kildekritisk søgning. 

 
Færdighedsmål: 
Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten 
Vidensmål: 
Eleven har viden om metoder til sammensætning af informationer fra flere tekster. 

 

 

 Niveau 1  

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 



 

 

  

 
Gennemføre målrettet og kritisk 

informationssøgning. 

 

 
Eleven kan sammenfatte 

informationer fra forskellige 

elementer i teksten 

Jeg kender til vigtigheden af, at jeg 

kritisk vurderer de kilder jeg benytter 

mig af. 

 

 
Jeg kan forklare og argumentere for 

brugen af de valgte kilder. 

Jeg kan sammenligne og 

analysere  forskellige kilder. 

  
 Jeg kan gengive og benytte mig af 

informationer fra forskellige tekster. 

  

  
Jeg kan argumentere for, hvordan 

jeg sammensætter forskellige 

kilder til at belyse mit emne. 

  
Jeg kan undersøge og belyse 

mit emne ud fra forskellige 

tekster og analysere 

forskellene. 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Findes i meebook “Verden omkring os” 
 
Undervisningsdifferentiering 
Vi differentierer ved at eleverne selv vælger deres underemnes faglige sværhedsgrad og gruppesammensætning. Vi evaluerer dagligt i teamet, hvor 

vi vurderer om der skal brydes grupper op, skal gives alternative opgaver til enkelte og om der skal lærerstyring ind over enkelte grupper.  
Lærerne er faciliterende og til rådighed, hvis/når eleverne har brug for faglig eller social støtte. 
 
Forslag til evaluering: 
Se evaluering i Meebook “Verden omkring os”. 
 
Vi arbejder med evaluering på følgende niveauer: 

● elevernes egen evaluering ud fra kriterier for målopfyldelse (1-5) 
● fra elev til elev (dynamikken i gruppen) 
● fra lærer til elev (feedback på proces og produkt) 
● fra elev til lærer (om proces og produkt lever op til målsætningen) 

 
 
Vi har fokus på: 

● Produktets kvalitet (set i forhold til emnerne; miljø/kredsløb, naturkatastrofer og klimaforandringer. 

● Fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 



 

 

● Elevernes evne til at fordybe sig 

● Elevernes evne til at strukturere deres tid undervejs 

 
 
Plan uge 39: 
 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Antvorskov 

Skole, E 

gangen, 
mandag i uge 

39 

Kick off dag, 5 workshops: 
● Notatteknik og 

læsestrategi 

● Persona 

● Det kreative 

● Fag-faglig 

præsentation af 

hjemmesider 

● Open space og Jump 

kort 

 ● Eleverne går klassevis 

rundt mellem de 

forskellige workshops. 

● Hver workshop varer 45 

minutter 

 

Antvorskov 

Skole, E 

gangen, tirsdag 

i uge 39 

Formgiv: radiospot 
● Faglig research inden 

for emnet. 

● Teori SmåP aktivitet 

● Persona 

● Boards til SmåP 

● Produktion 

 

 

Din SmåP-produktion skal 

opfylde følgende krav:  
1. Du skal indsamle viden til 

dit emne på fagportaler, i 

bogsystemer m.m. - se links  
2. Du tager noter, mens du 

læser.  
3. Du udarbejder en 

kildeliste.  

● Eleverne arbejder i 

grupper a 2-3 elever 

● Eleverne arbejder med 

ipads og computer 

● Eleverne arbejder via 

Meebook,  hvor der 

ligger opgaver, links og 

arbejdsark 

● Aktiviteten 

evalueres efter 

endt produktion 

● Der evalueres 

individuelt via 1-5 

scala i Meebook 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Du forbereder et 

radiospotboard (se kopiark).  
5. Din fortælling indeholder 

alle elementer, der hører til 

den episke kerne.  
6. Du skal planlægge et 

radiospot på minimum 45 

sekunders længde.  
7. Du overvejer, hvorvidt 

tempo, volumen, artikulation, 

lydeffekter og  
underlægningsmusik passer 

til budskabet.  
8. Du skal indsætte tale eller 

underlægningsmusik.  
9. Du sørger for, at 

underlægningsmusikken ikke 

overdøver talen. 

Antvorskov 

Skole, E 

gangen, onsdag 

i uge 39 

Formgiv: Stop motion 
● Faglig research inden 

for emnet. 

● Teori SmåP aktivitet 

● Persona 

● Boards til SmåP 

● Produktion 

 

 

 

Din SmåP-produktion skal 

opfylde følgende krav:  
1. Du skal indsamle viden til 

dit emne på fagportaler, i 

bogsystemer m.m. - se links  
2. Du tager noter, mens du 

læser.  
3. Du udarbejder en 

kildeliste.  
4. Du forbereder et 

● Eleverne arbejder i 

grupper a 2-3 elever 

● Eleverne arbejder med 

ipads og computer 

● Eleverne arbejder via 

Meebook,  hvor der 

ligger opgaver, links og 

arbejdsark 

● Aktiviteten 

evalueres efter 

endt produktion 

● Der evalueres 

individuelt via 1-5 

scala i Meebook 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

storyboard (se kopiark).  
5. Din fortælling indeholder 

alle elementer, der hører til 

den episke kerne.  
6. Du skal planlægge en film 

til minimum 2 minutters 

længde.  
7. Du overvejer, hvorvidt 

personer, farver, baggrund, 

forgrund m.m. passer til  
budskabet.  
8. Du skal indsætte tale eller 

baggrundsmusik.  
9. Du sørger for, at afstand til 

figurerne er den samme, og 

placeringen af kameraet  
er rolig.  

Antvorskov 

Skole, E 

gangen 
torsdag i uge 

39 

Formgiv: Plakat/tegneserie 
● Faglig research inden 

for emnet. 

● Teori SmåP aktivitet 

● Persona 

● Boards til SmåP 

● Produktion 

 

 

 Opgave: Lav en infoplakat i 

publisher, hvor du formidler 

faglig viden omkring det  
valgte emne.  

  

Din SmåP-produktion skal 

opfylde følgende krav:  
1. Du skal indsamle viden til 

● Eleverne arbejder i 

grupper a 2-3 elever 

● Eleverne arbejder med 

ipads og computer 

● Eleverne arbejder via 

Meebook,  hvor der 

ligger opgaver, links og 

arbejdsark 

● Aktiviteten 

evalueres efter 

endt produktion 

● Der evalueres 

individuelt via 1-5 

scala i Meebook 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dit emne på fagportaler, i 

bogsystemer m.m. - se links  
2. Du tager noter, mens du 

læser.  
3. Du udarbejder en 

kildeliste, som anføres 

nederst på plakaten.  
4. Du arbejder med 

papirstørrelse A3 stående.  
5. Du overvejer, hvor billeder, 

faktabokse, illustrationer, 

diagrammer, rubrikker,  
citater m.m skal placeres, så 

budskabet tydeligt fremgår.  
6. Du laver en skitse, hvor du 

viser, hvordan du har tænkt 

dig at placere plakatens  
dele.  
7. Du vælger farver/mønstre 

e.l. til baggrunden, så de ikke 

forstyrrer budskabet.  
8. Du inddrager din viden 

omkring komposition af 

indhold og billede:  
a. Symmetrisk  
b. Supplerende  
c. Kontrapunktisk  

Antvorskov Præsentation af produkter ● Målet med ● KLassevis går eleverne  



 

 

Skole, E 

gangen fredag i 

uge 39 

● Walk through og 

fernisering på gangen 

omkring E10, 11, 12 

og 13 

● Teambuilding 8. 

årgang 

teambuildingøvelserne 

er at skabe større 

sammenhold på 

årgangen 

rundt og ser hinandens 

produkter  

● Eleverne teambuilder i 

grupper a 15-17 elever 

 
 
Teamets evaluering 
 

● Daglig evaluering efter endt undervisning, hvor lærerne finder status for dagen, samt vurderer elevernes arbejdsindsats. Planen justeres efter 

dagens fælles evaluering. 
● Eleverne evaluerer ved dagens afslutning deres produktion med en 1-5 skala i meebook, hvilket giver lærerne et fingerpeg om, hvor eleverne 

er fagligt og produktionsmæssigt. 
● Teamet fastholder erfaringer som kan bruges fremadrettet, ved at forløbet er bygget op omkring den samme struktur, som de 2 tidligere 

projekter, ligesom vi fra dette projekt vil medtage det, der virker til næste projekt, hvor vi arbejder med filmproduktion. 
 



 

 

●  


