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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

MÅLGRUPPE OG OMFANG

MÅLGRUPPE

På 3. årgang tværfagligt projekt med fagene dansk og billedkunst.

OMFANG

Alle lektioner i en hel undervisningsuge. 3. årgang har undervisning fra 8.00-13.35 hele ugen.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

PRÆSENTATION AF FORLØB

3. årgang har valgt at arbejde med udgangspunkt i programmerne: "MovieMaker" og
”Audacity”.

Eleverne arbejder med filmproduktion over emnet sprogforståelse. De skal lære
arbejdsprocessen i en filmproduktion at kende, samt få kendskab til teknologierne iPads,
lydprogrammet “Audacity” og klippeprogrammet “MovieMaker”. I løbet af projektet stifter
eleverne bekendtskab til forskellige begreber i forbindelse med sprogforståelse, herunder
talemåder og ordsprog.
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KAPITEL 11
Slut-evaluering

Ved projektets afslutning er det målet, at alle elever har kendskab til begrebet
"Sprogforståelse", og hvordan der kan arbejdes med dette.

Eleverne skal arbejde selvstændigt og undersøgende i programmernes muligheder og
eleverne skal i løbet af ugen arbejde med flere digitale platforme.

Indholdsmæssigt vil vi arbejde med fortolkning og sprogforståelse, formidling af sproglige
vendinger, gennem video og redigering med afsæt i vores APM om mundtlighed, mimik og
kropssprog.

Lærernes rolle er faciliterende.

Vi vil introducere “MovieMaker” mandag og herefter slippe eleverne løs i den digitale verden.
Eleverne skal arbejde i mindre grupper og være selvstyrende i processen og i udførelsen af
produktet.

Hver gruppe skal også arbejde med respons og videreudvikle deres produkt løbende gennem
ugen. Eleverne er i forvejen præsenteret for ”to stjerner og et ønske”.

Eleverne skal arbejde alle 5 dage i projektugen. Produktet lægges på Skoletube og ugen
afsluttes med fremvisning, evaluering og fremlæggelse.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

PRÆSENTATION OG BRUG AF TEKNOLOGIER

“MovieMaker” er et meget udbredt klippeprogram til filmproduktion, som de fleste har adgang
til via pc. Eleverne skal stifte bekendtskab med muligheder og begrænsninger i “MovieMaker”,
samt de basale funktioner i programmet og opnå færdigheder for simpel filmproduktion.

Til filmoptagelserne anvender eleverne iPads. Undervejs i projektet får eleverne viden om og
erfaring med muligheder og begrænsninger, når man filmer med iPads.
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Som en del af redigeringen skal eleverne arbejde med “Audacity” til lydproduktion. I dette
program er der mulighed for at optage lyd og lave effekter, som efterfølgende lægges over i
“MovieMaker” og bliver inkluderet.

Skoletube er vores digitale platform for projektet. Her finder eleverne de digitale materialer,
de skal anvende. Afslutningsvis uploades elevernes filmproduktioner på en fælles skoletube-
kanal for hver klasse.

3a Projektuge 39 2017

3b Projektuge 39 2017

3c Projektuge 39 2017

3d Projektuge 39 2017

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

MÅLSKEMA MED NEDBRYDNING AF MÅL

Målskema

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

SYNLIGE MÅL OG ELEVERNES EJERSKAB FOR LÆRINGSMÅL

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6299881/malskema-med-afsaet-i-malnedbrydning-med-lene-hechmann.pdf
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Vurderingsskema

Mål i niveau

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING

Eleverne deles i grupper med elever fra egen klasse, hvorefter disse grupper deles ud i nye
klasser, så eleverne skal løse den overordnede opgaven fælles med elever fra andre klasser.

Eleverne skal have forskellige ansvarsområder i grupperne, herunder:

1. Udstyrs-ansvarlig
2. Login/skoletube-ansvarlig
3. Logbog-ansvarlig
4. Drejebog-ansvarlig(e)

Eleverne får på den måde gensidig ansvarsfølelse for medlemmerne i gruppen.

Undervisningen er  tilrettelagt sin undervisning, så hver elev kan finde mening med indholdet
og kan arbejde målrettet på at blive klogere og dygtigere. Der lægges vægt på kommunikation
og samarbejde mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes. I løbet af ugen er der mulighed
for at lave udfordrings- og refleksionsopgaver, hvor eleverne har mulighed for at reflektere og
udfordre sig selv i arbejdet med ordsprog og talemåder. Eleverne kan, i deres gruppe, frit
vælge mellem makkerarbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6299925/vurderingsskemaet-herunder-benyttes-af-eleverne-til-foer.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6300971/ophaeng-til-a3-med-movie-maker.pdf
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Læreren rammesætter tidsforløb og organiseringsformer, hun er faciliterende i forhold til
arbejdspapirer, bøger og andet materiale til rådighed til elevernes videre bearbejdning, så den
enkelte elev i samarbejde med andre kan forfølge sine mål og bearbejde stoffet gennem at
tænke over det, formulere sig om det og samtale om det med kammerater og læreren.
Læreren giver også inspiration gennem faglige oplæg, vise film, afspille lydfiler mm.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

EVALUERING

ELEVERNES EVALUERING

Vi vil sammen på klassen evaluere resultaterne, så vi kan se, om vi har opnået det, vi ville, og
om projektet har været en succes eller fiasko. Det vil vi gøre fredag i de to sidste lektioner. Vi
vil lægge vægt på både processen og produktet.  

I vores evaluering med eleverne opsamles elevernes erfaringer. Eleverne skal være de store
aktører og få en forståelse af værdien af en evaluering. Håbet er, at de kan tage deres
generelle erfaringer fra nuværende projekt med til et efterfølgende projekt.  

Evalueringen skal også bruges til en afrunding i projektgruppen. Vi skal sige »tak for kampen«,
sætte et godt punktum, rydde op og sige “tak for lån”, og sætte ting på plads i ordentlig stand.  

Forløbet startes med et vurderingsskema, som eleverne skal udfylde individuelt. Det samme
skema bruges til midtvejsevaluering. Forløbet afsluttes med vurderingsskemaet og eleverne
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kan tydeligt se deres egen progression.

Eleverne evaluerer løbende gennem forløbet med “to stjerner og et ønske”. Eleverne skal både
give og modtage respons i til og fra arbejde med de punkter, som bliver italesat.

Evaluering med “to stjerner og et ønske” dækker evalueringer på følgende 4 niveauer:

-         elevernes egen evaluering ud fra vurderingsskemaet

-         fra elev til elev med “to stjerner og et ønske”

-         fra lærer til elev med “to stjerner og et ønske”

-         fra elev til lærer hvor eleven italesætter de punkter, der ønskes vejledning til i gruppen

To stjerner og et ønske bruges til gruppernes respons

Refleksionsside

TEAMETS EVALUERING

Hver elevgruppe har en gruppemappe. I denne mappe lægges elevernes vurderingsskemaer,
responsskemaer, drejebog og andre papirer.

Vurderingsskemaerne viser elevernes faglige udbytte af forløbet og kan benyttes af læreren
løbende gennem ugen.

Hver dag afsluttes med evaluering af dagens arbejde. Eleverne har her mulighed for at fortælle
om dagens arbejde, refleksioner over gruppearbejdet, ønsker til vejledning af læreren og
refleksioner over gruppernes arbejde næste dag.

Afslutningsvis i forløbet, vil vi i teamet evaluere ugens arbejde og notere de erfaringer, der kan
anvendes i projektuger fremadrettet i Meebook.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6467898/2-stjerner-og-et-oenske.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6299842/efter-to-stjerne-og-et-oenske.pdf
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 9

PROCESSEN OG LEKTIONSSKEMA

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 10

MATERIALER

CL øvelse med talemåder
Kortene bruges som en introduktion til talemåder og arbejdet med
sprogforståelse. Eleverne skal lave en lille øvelse med kortene. 
Først får hver elev udleveret et kort med et billede hvorpå
talemåden står. Derefter skal de gå rundt og hjælpe hinanden med
at gætte hvad talemåden betyder. 
Derefter får alle elever også et kort med en forklaring på en
talemåde. (Hver elev har nu to kort). 
Nu skal eleverne gå rundt og hjælpe hinanden. Når man mener man
har fundet en der har det billede som passer til den forklaring man
har, afleverer man forklaringen til den elev. 

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6701801/forloebsplan.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6299988/ordsprog-og-talemader.pdf
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Når alle er færdige samles der op på klassen og talemåderne bliver
gået igennem.

Præsentation til ordsprog
Eleverne bliver kort introduceret til forskellen mellem ordsprog og
talemåder.

Drejebog

Udfordringsopgave 1

Udfrodringsopgave 2

Udfordringsopgave 3

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6299988/ordsprog-og-talemader.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6301064/ordsprog.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6299845/drejebog.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6301016/talemade-aktivitet-tegn-en-talemade.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6301018/talemade-aktivitet-opfind-en-talemade.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6301020/talemade-aktivitet-digt-en-historie-om-en-talemade.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6546962/ansvarsfordeling-i-grupper.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6547112/hjaelpespoergsmal-til-fremlaeggelse.pdf
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 11

SLUT-EVALUERING

KAPITEL FÆRDIG

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6701853/slut-evaluering.pdf

