
 

 

PLANLÆGNING AF SmåP-FORLØB 

SKABELON 

 

Overskrift:  

 

Skab din egen karakter (eventyr) 

 

 

Målgruppe:  

 6. klasse i dansk 

 

 

Case – planlægning: 

Tidsplan / omfang 

 

 

Fælles intro i klassen – 1 lektion 

SmåP-aktivitet i grupper – 7 lektioner 

Fælles evaluering af elevfilm – 2 lektion 

Læringsmål (hvorfor) 

 

 

Eleverne skal lære: 

- De grundlæggende principper for eventyrets opbygning som genre. 
- Billedsprogets virkemidler i eventyrgenren.  
- Skab en fortælling. 

 



 

 

 
Forløbet dækker følgende kompetencemål, videns- og færdighedsmål fra FFM: 
 
Kompetencemål iflg. FFM: 
For dansk: 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. (4. klasse) 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. (6. klasse) 
For IT og kommunikation: 
Eleven kan tilegne sig viden i medier og kommunikation (4. klasse) 
Fra punktet ”Tværgående emner” citat: I alle områderne bliver IT desuden brugt til at understøtte samarbejde i 
form af planlægningsværktøjer…..” 
Citat: ”Elevn kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter kilde:  FFM, Dansk 
(fremstilling), færdigheds- og vidensmål. 
  

 

Læringsindhold (hvad) 

 

 

- Alle elever præsenteres for eventyrets genretræk. 
- Alle elever præsenteres for anima-board på smart-boarden. 

 
- Lav et lille eventyr. Der skal være fem scener.  
- Tegn og skriv de fem scener ned på papir. Skriv også hvad karaktererne skal sige. Vælg med 

baggrundsmusik m.m. 
- På smart-boarden vises de forskellige muligheder og værktøjer. 
- Herefter går eleverne selv i gang med produktionen. 

 

 

Teknologier 
 
 
 

I SmåP-aktiviteten ANIMÉR EN ANIMA benyttes programmet GoAnimate på computer. Man kan tilgå via 

SkoleTube eller vælge gratis trial-periode. 

 



 

 

Forløb: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Arbejdsform og materialevalg De voksnes rolle  

2 lektioner, 

klassen 

Introduktion til forløbet og til eventyr.  Plenum: filmen XXXX vises og fotosyntese 

gennemgås kort på tavlen 

Formidler 

6 lektioner, 

grupperum, 

hjemme 

Produktion af eventyrfilm i fem scener. 

Gruppevis feedback og derpå forbedring 

af film. 

Gruppearbejde via SmåP.dk: 

http://www.smaap.dk/film-

radio/anim%C3%A9r-en-anima-naturfilm-

fb23  

Peer-to-peer-feedback. 

Lærer/facilitator 

 

2 lektioner, 

klassen 

Fælles evaluering. Filmene ses en efter en. Eleverne sidder i 

deres produktionsgrupper og skiftes til at 

”anmelde” en anden gruppes film. Herefter 

input fra resten af klassen.  

Facilitator, rette faktuelle 

misforståelser 

http://www.smaap.dk/film-radio/anim%C3%A9r-en-anima-naturfilm-fb23
http://www.smaap.dk/film-radio/anim%C3%A9r-en-anima-naturfilm-fb23
http://www.smaap.dk/film-radio/anim%C3%A9r-en-anima-naturfilm-fb23


 

 

Evaluering af undervisningsforløbet: 

 

Produktkvalitet 

 

 

Hvordan var elevernes produkter fagligt og som formidling? 

Produkternes kvalitet lå på middel og over middel i forhold til de taksonimier, vi satte. Se bilag 1 og 2. 

Arbejdsform 

 

 

Overvejelser om fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 
Der var en høj grad af godt samarbejde,  motivation og fokus. Eleverne arbejdede i grupper á 2 gennem hele 
processen. 

Succeskriterier Grupperne nåede at opfrisket elementerne fra eventyrgenren, sætte sig inde i GO-Animate programmets teknik, 
udfylde et Anima board og fremstille et GO-Animate produkt, som kunne fremvises til fælles evaluering. 
 

Læringsmål 

 

 

Blev de opstillede mål med undervisningen nået? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Ja. Se bilag 3 og 4. 

Teknologier 
 
 

Hvilke muligheder giver den brugte digitale produktionsform for faget? Og hvilke udfordringer skabes? 
Hvordan forandres undervisningens indhold. 
Det bibringer muligheder for at udvikle billedsprog og kreative ideer, hvor eleverne arbejder kognitivt på flere 
planer. Undervisningen forandres ved at det er eleverne, der er mere aktive og besluttende for arbejdsgang og 
produkt. Lærerens rolle er mere som vejleder og tovholder for, at de forskellige målsætninger og taksonomier 
overholdes. 

Nye praksisser Hvilke nye meningsgivende praksisser udvikles der? (Fx: Hvilke nye læringsrum og lærer- og elevroller udvikles?) 
Undervisningen forandres ved at det er eleverne, der er mere aktive og besluttende for arbejdsgang og produkt. 
Lærerens rolle er mere som vejleder og tovholder for, at de forskellige målsætninger og taksonomier 
overholdes. 

Det ville jeg gøre 
anderledes 
 

Hvad ville du gøre anderledes næste gang? 
Processen forløb i flow og var tilfredsstillende for både elever og lærere. 

  



 

 

Bilag 1  



 

 

Bilag 2  



 

 

Bilag 3 

 

 

  



 

 

Bilag 4 

Eventyr_af_Mike_og_Oliver.mp4

Klik på ikonet eller scan QR-koden med ipad eller mobiltelefon for at åbne et 

eksempel på en GO-Animate produktion. 


