
 

Lav en flygtningelejr, lær 
om folk på flugt, og formidl 
det i en hjemmeside, hvor 
du også viser produkter 

fra projektugen. 

 

Projekt om flygtninge  

5.årgang 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Præsentation af forløb: 

 

Vi gennemfører dette projekt på 5.årgang, hvor vi har fire store 5.klasser - godt 110 elever. 

 

Innovationsdøgnet bruger vi på at virkeliggøre livet i en flygtningelejr for eleverne. Eleverne skal selv opbygge en flygtningelejr ved 

hjælp af materialer, og Røde Kors bidrager med nødhjælpsfolk til lejren og et foredrag om flygtningeproblematikken. 

 

Alle arbejder med at producere en hjemmeside i programmet Wix, med henblik på at formidle information for flygtninges vilkår i 

flygtningelejre i nærområdet, samt på rejsen til et mere sikkert sted. De skal formidle information om, hvorfor folk flygter, hvad de 

flygter fra, hvordan de flygter, hvordan og hvad de føler m.m. 

 

Eleverne arbejder i løbet af projektugen med forskellige workshops, der indeholder små opgaver, der knytter sig til emnet flygtninge.  

 

Eleverne skal efterfølgende lægge deres produktioner op på hjemmesiden.  

 



Eleverne skal lave en beskrivelse af Røde Kors arbejdet for flygtningebørn, en tegneserie over børns rettigheder, en musikvideo om det at 

være flygtning, og de får indsigt i, hvor flygtninge kommer fra og skal koble det til børneliv i Danmark. Eleverne skal ud fra et oplæg 

arbejde med at skrive en berettende tekst. Eleverne skal arbejde med argumenterende tekster om det gode børneliv i Danmark.      

 

Forløbet afsluttes med en præsentation af de producerede hjemmesider, hvor eleverne fremviser deres produkter og resten af klassen 

evaluerer på produktet.  

 

Omfang: 

Innovationsdøgnet, uge 3 samt mandag i uge 4 

 

 

  



Præsentation og brugen af teknologier: 

 

 

Wix: I forløbet skal eleverne producere en hjemmeside i 

programmet Wix. 

 

GoAnimate: Programmet GoAnimate kan lave små 

animationsfilm. Vi tilgår programmet via Skoletube, 

således at vi har den fulde version. Animationsfilmene skal 

laves med udgangspunkt i børns rettigheder jvf FNs 

børnekonvention. 

 

Skoletube.dk: Vi bruger adskillige gange Skoletube som 

centrum for uploads. Eleverne lærer at uploade og 

downloade herfra samt at bruge forskellige kanaler. 

 

Comic Life: Med programmet Comic Life via SmåP skal 

eleverne lave en tegneserie. Tegneserien skal have 

flygtninge som emne.  

 

Rapmaskinen fra RedBarnet: Eleverne producerer rap-

tekster og indspiller deres nummer med rytmisk 

underlægning fra Rapmaskinen.  

 

 

Ipads/mobil videooptager: Eleverne skal filme et 

foredrag om de lande hvor flygtningene kommer fra.  

 

Skriveproces i tekstbehandling, fx google docs eller 

word. Eleverne arbejder med berettende tekster. Eleverne 

skal introduceres til genren og selv udarbejde en 

berettende tekst ud fra filmen “Home sweet home”.  

http://www.skabvenner.redbarnet.dk/rapmaskinen/


 

 

Plan/Innovationsdøgnet fredag/lørdag inden uge 3 

 

8.00 - 8.45 Introduktion til døgnet 
Vise film om flygtningelejr - verdens største flygtningelejr 

9.00 - 10.00 Temasite om Flugt - link. Flygtninge i tal, billedserier, test-dig-selv, og evt dokumentarfilm.  
 
Vi skal forberede børnene på, at vi resten af formiddagen skal “lege” flygtninge.  
Eleverne skal have at vide: 

● At der om lidt kommer bombelyde og at vi så skal på flugt med vores overtøj og nogle ting til at bygge en 

flygtningelejr 

● Hvordan et telt skal bygges, og af hvad - arbejdstegning. 

● I løbet af dagen får alle nogle roller, som vi skal prøve at spille  (se nedenfor) 

 
Hver klasse skal lave 2 telte. Ét “sæt”: 5 rundstokke (4 korte og 1 lang), 2 presenninger (tag og bund), snor, 

pløkker+instruktion. 
Bomber- Vi skal afsted! Forskellige ruter - klasserne mødes ved lejrpladsen 

10.00 - 14.00 Gå til flygtningelejren  
Bygge lejr (indramning af et begrænset område) 
Røde Kors’ aktiviteter:  førstehjælp, forbindinger, efterlysning af pårørende, rense vand (vand hentes i søen), smage 

nødhjælpsforsyninger 
Mobilopladerstation  
Servering af suppe 

14.00 - 14.450 Nedtagning af lejrplads 
Gå tilbage til skolen 

14.45 - 15.30 The og kage 

15.30 - 17.30 2 værksteder:  
GoAnimate: animationstegnefilm om børnerettigheder  
Værksted: Lav et flygtningespil analog/brætspil  

https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/flugt/film-verdens-stoerste-flygtningelejr
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/flugt/film-verdens-stoerste-flygtningelejr
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/flugt


 

Du er kommet til skade 

under flugten og må 

finde hjælp. Når du 

kommer til flygtninge- 

lejren, skal du finde 

samaritterne og få 

hjælp af dem. 

 

 

Du kommer til skade, 

mens du er i 

flygtningelejren.  

Find samaritterne i 

løbet af dagen og få 

hjælp af dem til din 

skade.  

 

 

Du er blevet væk fra 

din familie under 

flugten. Få hjælp i 

flygtningelejren - udfyld 

papirer hos Røde Kors. 

 

 

 
Når du kommer frem til 

flygtningelejren, skal 

du finde Røde Kors og 

spørge, om du kan 

hjælpe med noget, fx 

rense vand 
  

 

 
Din mobil er løbet tør 

for strøm. Find 

mobilstationen, så du 

kan få ladet den op. 
 

17.50 - 18.30 Mad i kantinen.  

18.30 - 20.30 2 værksteder:  
GoAnimate: animationstegnefilm om børnerettigheder  
Værksted: Lav et flygtningespil analog/brætspil 

20.30 - 22.00 Film, Spil, Computer, hygge  

22.00 - Lave senge, børste tænder, gå i seng. Aflevere mobiler. Ro kl 23.00. 

06.00 - 08.00 Morgenmad, oprydning og tak for i dag. 
Afhentning mellem 7.30-7.45 
 

 

Herover: Rollekort - Man kan nemt 

lave flere roller og udvide rollernes 

funktion. fx journalister, filmhold, 

familiemedlemmer som skal finde 

hinanden m.m. 

 

Til højre: Eksempel på brætspil 



Plan/uge 3 

 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag 

8.00- 
8.45   

Røde Kors- 

foredrag 5.a og 5.b 

 

Intro til 

hjemmeside  
5.c og 5.d  

Værksted 1, 2, 3 

og 4 

 

Klasserne skifter 

til nyt værksted 

hver dag 

Værksted 1, 2, 3 

og 4 

 

Klasserne skifter 

til nyt værksted 

hver dag 

 

Værksted 1, 2, 3 

og 4 

 

Klasserne skifter 

til nyt værksted 

hver dag 

 

Værksted 1, 2, 3 

og 4 

 

Klasserne skifter 

til nyt værksted 

hver dag  

Arbejde med 

hjemmesiden. 
Planlægning af 

fremlæggelser. 
+ survey 

 

8.45- 
9.30 

Røde Kors- 

foredrag 5.a og 5.b 

 

Intro til 

hjemmeside  
5.c og 5.d 

Værksted 

 

 

 

Værksted Værksted Værksted Arbejde med 

hjemmesiden. 
Planlægning af 

fremlæggelser. 
+ survey 

9.45- 
10.30 

Røde Kors- 

foredrag 5.c og 5.d 

 

Intro til 

hjemmeside  
5.a og 5.b 

Værksted 

 

 

 

Værksted Værksted Værksted fremlæggelser 

(vise og fortælle 

om hjemmesiden) 

 

Evaluering 

10.30- 
11.15 

Røde Kors- 

foredrag 5.c og 5.d 

 

Intro til 

hjemmeside  
5.a og 5.b 

 Værksted 

 

  

Værksted Værksted Værksted Fremlæggelser 

 

12.05- Starte Læg produktet fra Læg produktet fra Læg produktet fra Læg produktet fra Fremlæggelser 



12.50 hjemmesiden op 
Lav hjemmeside 

om Røde Kors 

besøget. 

dagens værksted 

på hjemmesiden 
dagens værksted 

på hjemmesiden 
dagens værksted 

på hjemmesiden 
dagens værksted 

på hjemmesiden 

12.50- 
14.00 

Lav hjemmeside 

om Røde Kors 
Læg produktet fra 

dagens værksted 

på hjemmesiden 

 

Læg produktet fra 

dagens værksted 

på hjemmesiden 

Læg produktet fra 

dagens værksted 

på hjemmesiden 

Læg produktet fra 

dagens værksted 

på hjemmesiden 

Fremlæggelser 

  

14.00- 
14.30 

     Fremlæggelser 
Kahoot/film dr.dk 

- søg på flugt 

 

Værksteder: 

1. Comic life 

2. Beretning 

3. Rap 

4. Foredrag på video 
 

 

  



 

Synlige mål/Værksteder 

Lærerne på de enkelte værksteder sørger for at læringsmålene bliver gennemgået med eleverne inden forløbets opstart. Målene på 

mindst tre niveauer står på et skema i forståeligt børnesprog på de enkelte værksteder, og her rykker eleverne selv deres navne opad i 

skemaet efterhånden som de oplever at have nået når målene.  

 

Synlige mål/Comic Life 

 

Comic Life-værkstedet: 

8: Jeg kan lave en Comic Life-tegneserie om min flygtninge-historie 

7: Jeg kan med min makker finde på en lille historie om flygtninge 

6: Jeg kan vurdere mine valg af effekter, billeder og tekst i Comic Life. 

5: Jeg kan redigere og tilpasse billeder i Comic Life. 

4: Jeg kan overføre et foto til Comic Life-programmet. 

3: Jeg kan lave screenshots af udvalgte billeder i filmen 

2: Jeg kan sammen med min makker udvælge én enkelt scene i kortfilmen 

1: Jeg kan se en kortfilm via småP.dk 

 

 

 

Synlige mål/Rap 

1. Skrive en tekst der omhandler emnet  

2. Sætte teksten op i en struktur så den bliver til vers og/evt. omkvæd 

3. Lave tekst der er rytmisk i vers og omkvæd - evt. med endelser der rimer 

4. Rappe teksten til et rytmisk underlag i gruppen 

5. Indspille rappen i gruppen med henblik på at blive en del af hjemmesiden 

 

 



 

Synlige mål/Miniforedrag på film 

Eleverne skal have en målsætning for den ikke-teknologiske del, samt en målsætning for den teknologiske del som indebærer 

nedenstående: 

 

● Jeg ved, hvad en flygtning er 

● Jeg ved noget om flygtninges rejse fra deres hjem, og hvor de flygter hen 

● Jeg kender til de lande som flygtningene kommer fra 

● Jeg kender til årsagen til at folk flygter 

 

Niveau 1: (forberedelse) 

● Hvad skal der filmes? Hvad er emnet? 

● Skal vi have noget baggrundsviden? 

● Hvad skal manuskriptet indeholde? Skal det øves inden? 

● Hvor skal der filmes? Ude/inde, et sted eller flere osv. 

● Skal der bruges statister? 

● Finde starten, midte og slutning 

● Har vi fået godkendt vores manuskript af en lærer? 

  

Niveau 2: (Filme) 

● Sørge for at stedet man filmer, er roligt og belysningen er i 

orden 

● Finde den rigtige kameravinkel, samt finde ud af om der 

skal zoomes ind eller ud 

● Sørge for at stemmeleje og hastighed er i orden 

● Det der siges, skal give mening og virke naturligt 

  

Niveau 3: (Efterbehandling) 

Filmværksted: 

Indhold i filmen: 

1: Jeg kan finde relevante fakta om et land. 

2: Jeg kan finde relevante fakta om hvorfor folk flygter, og hvor 

mange der flygter fra landet.      

3: Jeg kan finde relevante fakta om hvor de flygter hen, og hvem 

der hjælper dem når de kommer frem.             

4: Jeg kan sammenskrive mine fakta oplysninger                                 

5: Jeg kan informere om disse fakta på en film. 

  

Skoletube: 

1: Jeg kan oprette en kanal på skoletube. 

2: Jeg kan tilføje andre til min kanal. 

3: Jeg kan uploade min film til min kanal. 

4: Jeg kan linke min film til min hjemmeside via skoletube.              

5: Jeg kan se min film via min hjemmeside. 



● Vurdering: Filmen skal kigges igennem, og man skal måske 

tilbage til niveau 1 el. 2, for at ændre på noget 

● Filmen skal klippes sammen 

Synlige mål for værkstedet ‘Skriv en beretning’ 

 

Læringsmål Tegn på læring - niveau 1 Tegn på læring - niveau 2 Tegn på læring - niveau 3 

Kunne opbygge en beretning. Jeg har få begivenheder i rigtig 

rækkefølge. 
Jeg har nogle begivenheder i rigtig 

rækkefølge i min beretning. 
Jeg har mange begivenheder i 

rigtig rækkefølge i min beretning. 

Kunne fortælle fakta-oplysninger. Jeg kan gengive få 

faktaoplysninger fra teksten 

(filmen). 

Jeg kan gengive nogle 

faktaoplysninger fra teksten 

(filmen) med egne ord i et varieret 

sprog. 

Jeg kan gengive mange 

faktaoplysninger fra teksten 

(filmen) med egne ord i et varieret 

og sammenhængende sprog. 

Kunne beskrive steder og 

personer. 
Jeg kan beskrive steder og 

personer, som de beskrives i 

teksten (filmen). 

Jeg kan beskrive steder og 

personer fra teksten (filmen) med 

brug af billedsprog, tillægsord og 

sanseord. 

Jeg kan beskrive steder og 

personer fra teksten (filmen) med 

brug af billedsprog, tillægsord og 

sanseord i et varieret og 

sammenhængende sprog. 

Kunne beskrive de enkelte 

situationer. 
Jeg kan beskrive de enkelte 

situationer, som de bliver 

beskrevet i teksten (filmen). 

Jeg kan beskrive de enkelte 

situationer fra teksten (filmen) 

med egne ord i et varieret sprog. 

Jeg kan beskrive de enkelte 

situationer fra teksten (filmen) 

med egne ord i et varieret og 

sammenhængende sprog. 

Kende genretræk for ’beretning’. Jeg har viden om få kendetegn for 

genren ’beretning’. 
Jeg kan anvende nogle kendetegn 

for genren ’beretning’ i min 

tekstproduktion. 

Jeg kan anvende de fleste (eller 

alle) kendetegn for genren 

’beretning’ i min tekstproduktion. 

Sætte tydeligt punktum. Jeg er noget usikker på at sætte 

punktummer i min beretning. 
Jeg er nogenlunde sikker på at 

sætte punktummer i min 

beretning. 

Jeg føler mig helt sikker i at sætte 

punktummer i min beretning. 

  



 

 

Synlige mål/Hjemmeside  

Vi skal have et målsætningsskema vedrørende hjemmesiden. Det kunne være: 

 

6: Jeg kan vurdere et hensigtsmæssig layout ud fra emnet. 

5: Jeg kan bruge design-funktionen til at ændre i tekst, former og farver. 

4: Jeg kan lægge billeder på min side i WIX. 

3: Jeg kan uploade et billeder til WIX fra min PC. 

2: Jeg kan bruge trække en tekstboks ind på min side (drag and drop) i WIX. 

1: Jeg kan logge ind og finde min egen side på WIX. 

 

 

 

Kompetencemål og videns- og færdighedsmål fra FFM 

 

Dansk:  

Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster. 

Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer. 

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.  

Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på nettet.  

Eleven kan videndele og samarbejde via internettet.  

Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet.  

 

Musik: 

Eleven kan en tekst med der bruges til en rap ud fra oplæg og egne ideer. 

Eleven kan bearbejde teksten rytmisk, så den passer til rytmisk underlag. 

Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer. 

 



Natur/teknologi 

Eleven har viden om medier og formidlingsformer 

 

Undervisningsdifferentiering 

 

Eleverne arbejder i makkerpar med at fremstille hjemmesiden. Der sættes læringsmål for de enkelte værksteder. Læringsmålene sættes 

så alle elever har mulighed for at opnå læring inden for de udvalgte succeskriterier. Opgaverne er udvalgt, så eleverne har mulighed for 

at løse dem på forskellige niveauer. Eleverne vil i løbet af projektet også skulle arbejde i grupper.  

  

  

Elevernes evaluering 

  

● Eleverne evaluerer efter hvert forløb dem selv ud fra succeskriterier.    

● Eleverne evaluerer til sidst det samlede forløb. Eleverne evaluerer på deres færdige hjemmeside og dens opfyldelse af den 

overordnede målsætning. 

● Eleverne skriver en samlet evaluering og tilbagemelding til lærerne om ugens indhold (Survey). De skal tydeligt beskrive, hvad de 

har lært. Hvad de oplevede som godt, og hvad der kunne gøres bedre. 

● Lærerne giver eleverne respons på deres arbejdsproces og evaluerer på om deres færdige hjemmeside tydeligt lever op til 

målsætningen.   

● Eleverne giver ved gennemgang af hjemmesiderne feedback til hinanden.   

● Summativ feedback. Hvad ved eleverne om flygtning inden forløbet - og hvad ved de efter forløbet 

● Informativ feedback, elev-elev. I gruppen: En giver feedback, en modtager, evt én der lytter 

 

 

 Teamets evaluering 

 

● Vi hjælper hinanden med at have overblik over alle grupper, idet vi ikke er 100 % fast på én klasse. 

● Vi sætter tid af om eftermiddagen til at tale sammen og evaluere på både grupper og produkter. 

● Vi skriver aftaler og planer ned i et fælles dokument i Google Docs. 



● Vi tager i samarbejdet om elevernes udbytte udgangspunkt i målsætningsskemaer og produkter.   

 

 

Evalueringsspørgsmål til eleverne (Survey Monkey): 

 

1. Innovationsdøgnet (fredag-lørdag) 

Hvad synes du om aktiviteterne i flygtningelejren? 

Hvad synes du om overnatningen?  

Hvor tilfreds er du med din GoAnimate-film? 

 

2. Wix 

Hvor god var præsentationen af Wix.com om mandagen? 

Hvor godt har du styr på programmet Wix? 

Hvor tilfreds er du med din hjemmeside? 

 

3. ComicLife 

Hvor god var lærerens præsentation af ComicLife? 

Hvor tilfreds er du med din tegneserie? 

 

4. Rapnummer 

Var der rytme i teksten ? 

Passede længden i teksten til et vist antal takter? 

Holdt I jer til emnet? 

 

5. Miniforedrag på film 

Gav lærer oplægget inspiration til opgave? 

Kunne du bruge nogle af informationerne i lærer oplægget til din film?   

Fik du faktaoplysninger om landet og flygtninge med i din film? 

 

6. Beretning 

Hvor godt synes du, du har forstået genretrækkene (kendetegnene) for en berettende tekst? 

Hvor godt synes du, du fik gengivet den kronologiske (den “rigtige”) rækkefølge fra filmen i din beretning? 



Hvor godt lykkedes det dig at fastholde enten datid eller nutid i din beretning? 

 

 

7. Egen indsats 

Hvor tilfreds er du med din egen indsats? 

Fungerer din gruppe? 

Hvor tilfreds er du med arbejdsfordelingen i gruppen? 

 

Elevernes evaluering - et resultat 

Herunder ses elevernes bedømmelse af innovationsdøgnet. Tilsvarende har vi resultater fra de forskellige værksteder.. 

 

Meget godt Godt Mellem Dårligt Ved ikke I alt  

Hvad synes du om 

aktiviteterne i 

flygtningelejren? 

7,32% 
6 

31,71% 
26 

41,46% 
34 

13,41% 
11 

6,10% 
5 

  
82 

Hvad synes du om 

overnatningen? 
33,33% 

27 
40,74% 

33 
16,05% 

13 
2,47% 

2 
7,41% 

6 
  

81 

Hvor tilfreds er du 

med din 

GoAnimate-film? 

17,07% 
14 

25,61% 
21 

35,37% 
29 

14,63% 
12 

7,32% 
6 

  
82 

 

 

 

 

  



 

Evaluering og gode råd 

 

Innovationsdøgn: 

 

Hvis muligt, så ville en anden årstid måske være en god ide, da man ville kunne bruge mere tid i lejren, og man ville kunne inddrage 

flere aktiviteter udenfor. 

F.eks. kunne man gå i skoven og flygte fra et område til et andet uden at blive opdaget af “grænsekontrol”. Man kunne lave mad over 

bål. Man kunne grave latriner m.m. 

Beredskabsstyrelsen og andre eksterne ressourcer kunne kontaktes, og telte m.m. kunne måske lånes, så man kunne sove udenfor. 

Hvis der var mulighed for det, så kunne man lade lejren blive stående til slutningen af projektet, og derefter have en dag i lejren igen, 

hvor eleverne kan bruge deres nye viden. Alternativt, vente og afslutte ugen med opbygning af flygtningelejr. 

 

Projektuge: 

 

Det ville måske fungere bedre, hvis lærerne var i den samme klasse om eftermiddagen, så læreren kunne følge de samme elevers 

arbejde med hjemmesiden. 

Der kunne have været skarpere retningslinjer for udarbejdelsen af hjemmesiden. 

 

Fremlæggelser: 

 

Det bliver en lang dag for lærere og elever med fremlæggelser hele dagen. Måske kunne dagen omstruktureres, og måske skal ALT ikke 

nødvendigvis fremlægges?  Forældrene kan med fordel også inddrages, da det muligvis kunne øge elevernes motivation.  


