
 
 

Undervisningsforløb for Minecraft - Robinsonade 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Robinsonade 
 
Målgruppe: 

2. årgang: tværfagligt projekt mellem fagene dansk og  matematik 
 
Omfang: 
Alle lektioner i uge 9 - 27. februar - 3. marts 2017 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

 

Hvordan skaber vi i fællesskab et nyt samfund i minecraft? 

 

Alle elever arbejder med Minecraft Edu som designværktøj med henblik på at samarbejde, udvikle ideer, bygge, præsentere og give gensidig respons 

på hinandens konstruktioner og fortællinger. 
Rammen for forløbet er en storyline-fortælling i form af en Robinsonade, hvor eleverne skyller i land på en ø, som er en bane designet i Minecraft Edu 

specielt til forløbet. 
 
På baggrund af små dialogmøder mellem gruppernes skiftende daglige ledere og samarbejde i grupper skal eleverne udforske Minecraft og bygge 

vigtige steder/bygninger, der kan hjælpe dem til at klare livet på øen. 

Forløbet afsluttes ved, at eleverne begrunder, beskriver og fremviser nogle relevante steder eller bygninger gennem brug PowerPoint 

Forløbet bygger på en dialogisk og genrepædagogisk tilgang til at arbejde med computerspil, fortællinger og multimodale udtryk med vægt på de tre 

k’er: kollaboration, kreativitet og kommunikation. 

 

 

Mål:  

At kunne samarbejde omkring planlægning og udvikling af et fiktivt univers Kriterier. 



 
 

  

Jeg kan lytte til andre  

Jeg kan sige min mening  

Jeg kan tage ansvar i en gruppe  

Jeg kan lade andre blive hørt  

Jeg kan vælge den bedste ide, selvom det ikke er min egen 

Eleverne skal evaluere mål for samarbejde efter en tredelt vurdering : Kan - kan næsten - kan ikke 

 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Minecraft er et af verdens mest udbredte computerspil, der giver spillere mulighed for at konstruere frit i et 3D-univers med digitale byggeklodser. 

Mange elever kender spillet fra deres fritid, og det giver gode elevforudsætninger for at arbejde med en innovativ tilgang til danskfaget, hvor eleverne 

skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, designe, fremlægge og give respons på deres fælles konstruktioner. 
Brugen af forløbet forudsætter, at skolen har købt og installeret Minecraft Edu på en lokal server (jf. teknisk vejledning). Minecraft Edu foregår i 

“creative mode”, og der er derfor primært fokus på, at eleverne skal bygge og samarbejde i spillet i modsætning til “survival mode”, hvor eleverne 

skal kæmpe mod monstre eller andre Minecraft-spillere. 

Derudover har eleverne heller ikke adgang til “Den mystiske ø” uden for skolens netværk, hvilket gør det nemmere for både lærere og elever at 

bevare overblikket over forløbet i undervisningen. Samtidig er der stabil adgang til “Den mystiske ø”, der kører på skolens server uafhængigt af 

internettet. 

Udover Minecraft inddrager forløbet forskellige præsentationsteknologier alt efter valg af faglige mål og elevernes teknologiske forudsætninger. I 

princippet kan elevernes således både anvende analoge teknologier (fx tegninger eller  legoklodser) eller digitale teknologier som fx Prezi, 

Powerpoint, Screencast eller Photostory til at beskrive og fremvise deres produktioner på øen. På den måde kan forløbet relativt let differentieres i 

forhold til elevernes forskellige it-kompetencer og faglige kunnen på tværs af klassetrin. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

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

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

Dansk 

 

Kompetenceområde: 

Fremstilling 

Kompetencemål: 

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer. 

Fremstilling 

Færdighedsmål: 

Eleven kan udarbejde enkle 

tekster... 

Vidensmål: 

Eleven har viden om sprogets 

opbygning i ord og 

sætninger... 

Jeg kan starte en robinsonade 

historie. 

Jeg kan skrive en tekst på mindst 

tre linier. 

Jeg kan skrive en længere 

sammenhængende tekst med 

mange forskellige ord. 

Færdighedsmål: Jeg har kendskab til nogle genretræk Jeg kan forklare, hvad en Jeg kan skrive flere episoder 



 
 

Eleven kan udarbejde enkle 

tekster med med titel, start, 

midte og slutning. 

Vidensmål: 

Eleven har viden om 

genretræk ved enkle 

fortællende og informerende 

tekster. 

ved robinsonaden robinsonade er for en kammerat. om livet på øen. 

Præsentation og evaluering 

Færdighedsmål: 

Eleven kan præsentere sit 

produkt i nære 

sammenhænge. 

Vidensmål: 

Eleven har viden om enkle 

præsentationsformer. 

Jeg kan præsentere gruppens arbejde 

ved hjælp af PowerPoint for klassen. 

Jeg kan præsentere gruppens 

arbejde ved brug af PowerPoint 

med høj og tydelig tale. 

Jeg kan præsentere gruppens 

arbejde ved brug af PowerPoint 

med høj og tydelig tale samt 

øjenkontakt til lytteren. 

Håndskrift og layout 

Færdighedsmål: 

Eleven kan skrive små og 

store bogstaver i håndskrift 

og tastatur. 

Vidensmål: 

Jeg kender bogstavernes knapper og 
mellemrumstasten på computeren. 

Jeg ved hvilken knap jeg skal bruge 
for at lave punktum og stort 
bogstav. 

Jeg kan stave et ord korrekt og 
lave punktum uden at kigge på 
tastaturet. 



 
 

Eleven har viden om 

bogstavers skriveveje og 

tastaturets opbygning. 

Færdighedsmål: 

Eleven kan bruge enkle 

funktioner i tekstbehandling. 

Vidensmål: 

Eleven har viden om 

formateringsfunktioner. 

Jeg kan oprette en tekstboks og skrive 
i den. 

Jeg kan bruge punktum og stort 
bogstav og sætte det jeg har skrevet 
pænt op. 

Jeg kan ændre udseende 
(skrifttype og størrelse) på det, 
jeg har skrevet. 

Matematik 

 

Kompetenceområde: 

Matematiske kompetencer 

Kompetencemål: 

Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. 

Kommunikation  

Færdighedsmål: 

Eleven kan deltage i mundtlig 

og visuel kommunikation 

med og om matematik. 

Vidensmål: 

Eleven har viden om enkle 

Jeg kan sige noget om dagens 

udfordring i gruppen. 

Jeg kan forklare for gruppen hvad 

vi skal i dagens udfordring. 

Jeg kan med fagord forklare 

hvad gruppen skal i dagens 

udfordring. 



 
 

mundtlige og visuelle 

kommunikationsformer, 

herunder med digitale 

værktøjer. 

    

Færdighedsmål: 

Eleven kan anvende enkle 

fagord og begreber mundtligt 

og skriftligt. 

Vidensmål: 

Eleven har viden om enkle 

fagord og begreber. 

Jeg kender ordet på dagens 

udfordring. 

Jeg kan forklare hvad ordet på 

dagens udfordring betyder. 

Jeg kan konstruere den ting i 

Minecraft, der står på dagens 

udfordring, og forklare hvad 

jeg gør. 

Hjælpemidler 

Færdighedsmål: 

Eleven kan anvende enkle 

hjælpemidler til tegning… 

Vidensmål: 

Eleven har viden konkrete 

materialer og redskaber. 

Jeg kan bruge en lineal Jeg kan bruge en lineal til at tegne 

siderne den længde der står i 

opgaven. 

Jeg kan bruge en lineal til at 

tegne siderne den længde, der 

står i opgaven og tegne lige fra 

punkt til punkt. 

Kompetenceområde: 

Geometri og måling 



 
 

Komptencemål: 

Eleverne kan anvende geometriske begreber og måle. 

Geometrisk tegning 

Færdighedsmål: 

Eleven kan tegne enkle plane 

figurer ud fra givne 

betingelser…. 

Vidensmål: 

Eleven har viden om metoder 

til at tegne enkle plane 

figurer…. 

Jeg kan tegne en figur Jeg kan tegne en figur, hvor jeg 

har gjort noget af det man skulle. 

Jeg kan tegne en figur hvor jeg 

følger alle instruktioner. 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Målene blev for eleverne synliggjort ved at ophænge målene i klassen, hvor niveauerne også blev synliggjort. 

Derudover lavede eleverne hver dag logbog, hvor flere af målene var repræsenteret på de enkelte dage, ud fra hvad eleverne havde arbejdet med 

den pågældende dag.  

eks:   

 

 

 



 
 

Undervisningsdifferentiering 

Eleverne skal skiftes til at være daglig leder, som skal deltage til fællesmøde med andre ledere hver dag. 

Eleverne får udleveret forskellige udfordringer omkring øen og dens samfund, som skal læses på fællesmøderne af lederne (Se bilag). 

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. 

 

Forslag til evaluering: 

Eleverne laver daglig evaluering/logbog, hvor eleverne skal vurdere deres arbejdsindsats, læring og næste skridt (se bilag) 

 

Evalueringerne skal tage udgangspunkt i en afdækning af ”før”-viden og skal omfatte både midtvejsevalueringer og slutevalueringer. Der skal være 

eksempler på evalueringer på følgende 4 niveauer: 
- elevernes egen evaluering ud fra kriterier for målopfyldelse 
- fra elev til elev 
- fra lærer til elev 
- fra elev til lærer 

Evalueringsskemaer vedhæftes 
 
Overvej, om der i evaluering fokus på:  

- opgaven eller produktets kvalitet 
- fokus/koncentration og samarbejde i elevernes arbejdsproces 
- elevernes evne til at undre sig og selv lægge planer undervejs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan 

 

Tid og sted 

 

Mandag 

Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

1. lektion Eleverne møder i egen klasse og 

deles ud i grupper af 3-4 elever. 

Eleverne skal bestemme hvilken 

dag, de skal være leder af tirsdag, 

onsdag eller torsdag. Nogle elever 

skal have 2 ledere en af dagene. 

Introduktion til ugen. 

 

   

2. lektion Eleverne sendes ud i nye klasser. 

Eleverne skal have viden om 

forliset, de kommer ud for (se 

bilag) 

Derefter skal eleverne lave deres 

egen avatar (personkarakteristik 

og tegne) (se bilag) 

 

Personkarakteristik 

 

Matematiske krav 

Individuelt 

 

Forlæg til personkarakteristik 

 

Kriterier for 

personkarakteristik 

 

 

A3 papir 

 

3. lektion     

4. lektion     

5. lektion Fællessamling, i musik, hvor 

reglerne for adfærden på øen 

bliver forklaret og målene for ugen 

Regler for adfærd på øen 

Færdigheds - og vidensmål + 

niveauer.  

 

Fælles 

 

I skal tage hensyn til andres 

 



 
 

bliver beskrevet. 

Eleverne skal have en kort intro 

til, at de skal ende med at lave 

powerpoint og derfor skal tage 

billeder undervejs. 

For at tage screen shot: tryk - 

PrtSc - derefter tryk Ctrl og v for 

at lægge ind.  

1) I ikke må sloges med 

hinanden 

  

2) I må ikke ødelægge andres 

genstander/ting 

3) I skal behandler hinanden 

med respekt! 

4) I skal samarbejde om 

tingene og hjælpe hinanden 

5) I må ikke tage andre 

genstander eller ejendel. 

 

bygninger og ting i minecraft. 

I må ikke ødelægge andres 
bygninger eller ting i 
minecraft. 

I skal lytte til medlemmerne af 
bygningsrådet. 

I skal respektere andres ideer 
og tanker. 

I skal tale pænt til hinanden. 

Husk, at man ikke behøver at 
være enig med alle, men man 
skal acceptere andres 
meninger. 

Man skal gøre sit bedste, og 
det er godt nok. 

 

6. lektion Ellers arbejder eleverne mere i 

dybden med deres 

personkarakteristik. 

 Individuelt 

 

Forlæg til personkarakteristik 

 

Kriterier for 

personkarakteristik 

 

A3 papir 

 



 
 

7. lektion Dagen sluttes af med 

evaluering/logbog og bevægelse 

Elevens logbog for arbejde 

med Minecraft 

Kopiark Logbog 

 

 

Tid og sted 

 

Tirsdag 

Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

1. lektion Eleverne får en introduktion til, 

hvad en Robinsonade er. 

Eleverne skal derefter lave et 

idemylder/mind map over deres 

ideer til tiden på øen. Alle elever 

byder ind, hvorefter eleverne kan 

udvælge det, der passer til deres 

historie 

Derefter skal eleverne i gang med 

at skrive deres Robinsonade. 

Eleverne skal nu starte med at 

skrive om, hvor de udforsker øen, 

da forliset allerede er blevet læst 

op for eleverne. 

Eleverne får udleveret skrivehuse 

til processen. 

Leder dilemma 
 
Idemylder/mind map 
 
Hvad er en Robinsonade? 

Gruppearbejde  
 
Ledermøde mellem dagens 
leder. 
 
Individuelt 

 

2. lektion Individuelt arbejde med 
robinsonade 

   

3. lektion Individuelt arbejde med    



 
 

robinsonade 

4. lektion Eleverne skal ind og gå på 

opdagelse i Minecraft, hvor de 

skal i gang med at bygge deres 

hus. 

Første ledermøde afholdes, hvor 

det første dilemma skal løses. 

Lederne skal gå tilbage til 

gruppen og fortælle, hvad lederne 

har bestemt, og hvad der skal 

bygges. 

Hver gruppe har én computer at 

arbejde på, så de skal samarbejde 

om opgaven.  

Hvis gruppen bliver færdige med 

dette vil grupperne modtage 

matematiske udfordringer, som 

skal laves på øen. 

Alle hold kan være på minecraft 

samtidig, da vi har 4 forskellige 

servere, og dermed kun har ca. 7 

grupper på hver server. 

   

5. lektion Arbejde i minecraft    

6. lektion Eleverne skal gennem hele dagen 

huske at tage billeder af deres 

arbejde (Ipads og screenshots). 

   



 
 

7. lektion Slutter af med evaluering/logbog 

og bevægelse. 
  Logbog 

 
 

Tid og sted 

 

Onsdag 

Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

1. lektion Arbejde individuelt med 

Robinsonade. 

   

2. lektion     

3. lektion Eleverne skal være færdige med 
deres Robinsonade. 
Det er lektie til fredag, at skrive 
den pænt ind og lave en forside. 

   

4. lektion Arbejde i minecraft. 
2. ledermøde holdes. 

   

5. lektion     

6. lektion Husk billeder.    

7. lektion Slutter af med evaluering/logbog 

og bevægelse. 
  Logbog 

 
 



 
 

Tid og sted 

 

Torsdag 

Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

1. lektion Arbejde i minecraft. 

Tredje og sidste ledermøde 

afholdes. 

 

Husk billeder og screen shots i 

dagens løb 

Mål og kriterier for brugen af 
Power Point. 
 
Tjekliste til power point  
 
Eleverne skal tage ansvar for 
deres produkter.  Sørg for, at 
alt informationer bliver gemt. 

Sørg for at gemme på deres 
personlige netdrev med deres 
personlige log-ind. 

Sørg for, at mindst to i 
gruppen har gemt indholdet. 

Vi forventer, at alle deltager 
aktivt og hjælper til i gruppen. 

Gruppen  skal have både 
billeder og tekst i sin Power 
Point præsentation. 

Eleverne  må gerne 
dokumentere dagens forløb i 
Power Point. 

Gruppearbejde  



 
 

 
 
 

2. lektion     

3. lektion     

4. lektion Eleverne skal lave deres 
powerpoint, hvor de præsenterer 
deres arbejde i minecraft ved 
hjælp af billeder og tekst, dog 
ikke så meget tekst. 

   

5. lektion     

6. lektion     

7. lektion Slutter af med evaluering/logbog 

og bevægelse. 
  Logbog 

 

Tid og sted 

 

Fredag 

Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

1. lektion Eleverne får det første af dagen, 

til at øve sig på deres 

fremlæggelser. 

Mål for fremlæggelse Gruppearbejde Mundtlig 

2. lektion Fremlæggelser af gruppernes    



 
 

Power Point i egne klasser. 

3. lektion     

4. lektion Frit spil. 

‘Eleverne kan medbringe egne 

computere. Dog kan de kun spille 

på serverne brugt i ugens løb, 

hvis de er på skolens computere.l 

i minecraft. 

 Individuelt Tipskupon udvalgte 
færdigheder i 
Minecraft, 
Robinsonade og 
tastaturets opbygning. 
 
Logbog 
 
Der vil også være 
løbende mundtlig 
evaluering undervejs i 
processen. 

5. lektion  

 

   

6. lektion     

7. lektion Slutevaluering: 
Logbog og tipskupon. 

   

 
 
 
 

 

 

 



 
 

Teamets evaluering 

 

 

Vi har brugt den summative evaluering. Eleverne skulle udarbejde en Powerpoint og fremlægge deres projekt. 

Hver dag har vi arbejdet med den enkelte elevs faglige kompetencer (den formative evaluering) Vi har løbende i undervisningen evalueret med 

eleverne.  

 

Hver dag blev helt afsluttet med at måle “temperaturen” hos eleverne, hvor der blev spurgt ind til forskellige dele af dagen, og eleverne kunne give 

respons ved Thumps up metoden. 

 

Vi har i teamet afholdt afsluttende møde hver dag, hvor vi har evalueret dagen og eventuelle ændringer til næste dag. 

 

 

 

 

 

Bilag: 
 
Struktur: 
  

Fag: Projekt, mandag Klasse: 2. A 

På bordet: 

  

·        Penalhus 

·        Frilæsningsbog 

·        A3 - kardus-papir 

·        Projekt-mappe 

  

  

Program 

                                                        

Egen klasse:                                                                                         

                                                                                             1.- 4. 

lektion  

·        Hvad skal vi i denne uge? 

·        Grupperne inddeles 

·        Hvilke dag skal du være leder? 

  

Basen: 

·        Materialer udleveres 

·        Hvad er en Robinsonade? 

·        Robinsonade: forliset 

·        Lav din egen avatar 

Personkarakteristik med krav (individuelt) 



 
 

  

Musiklokalet:                                                                         5. lektion

                                           

  

·        Fællessamling: regler for adfærd på øen gennemgås. 

Opgavebeskrivelse 

                                                 

Basen:                                                                                    6.- 7. 

lektion 

·        Lav din egen avatar 

Personkarakteristik med krav (individuelt) 

·        Evaluering/logbog 

                               

Mål 

  

·        Samarbejde 

·        Storylinie-fortælling i form af en Robinsonade 

·        Platform: Minecraft 

Fokuspunkt 

  

·        Vente på tur og lytte 

·        Ved gruppearbejde arbejdes der med fordybelse og ro 

  

Når jeg går i stå 

  

·        Spørge lederen 

·        Spørge gruppen 

·        Spørge læreren 

Når jeg er færdig 

  

·        Frilæsning 

 
  

 

Fag: Projekt,tirsdag og onsdag Klasse: 2. klasse 

På bordet: 

  

·        Penalhus 

·        Frilæsningsbog 

·        Projekt-mappe 

  

  

  

  

  

  

  

Program 

                                                        

Egen klasse:                                                                  1. - 3. 

lektion  

·        Samling 

·        Vi går ud i baserne. 

  

Basen: 

·        Vi går på opdagelse på øen. 

Samtidig samtaler I om, hvad der mangler på øen. 

·        Ledermøde afholdes. - Her fremlægges,  hvad deres gruppe synes 

mangler på øen. 



 
 

  

  

  

            

  

  

  

  

Husk at tage billeder af jeres arbejde 

  

Lederne beslutter sammen, hvad hver gruppe skal bygge. 

·        Gruppen bygger i Minecraft 

                                                 

Basen:                                                                                      4. - 6. 

lektion 

·        Introduktion til hvad en Robinsonade er. 

·        Idemylder over gruppens tanker om tiden på øen. (Fælles) 

·        Skrive en Robinsonade  (Individuelt) 

  

                                                                                                        7. 

lektion 

·        Evaluering/logbog 

                               

Mål 

  

·        Samarbejde 

·        Storylinie-fortælling i form af en Robinsonade 

·        Bygge/arbejde i Minecraft 

Fokuspunkt 

  

·        Vent på tur og lyt 

·        Arbejd med fordybelse og ro 

·        Brug korte-stemmer 

  

Når jeg går i stå 

  

·        Spørge lederen 

·        Spørge gruppen 

·        Spørge læreren 

Når jeg er færdig 

  

·        Matematisk udfordring 

·        Frilæsning 

·        Ekstra-mapper dansk /matematik 

  
 

Fag: Projekt, torsdag Klasse: 2. A 

På bordet: 

  

·        Penalhus 

·        Frilæsningsbog 

·        Projekt-mappe 

  

  

  

  

  

  

  

Program 

                                                        

Egen klasse:                                                                  1. - 3. 

lektion  

·        Samling 

·        Vi går ud i baserne. 

  

Basen: 

·        Ledermøde afholdes. - Lederne beslutter og fremlægger. 

Mangler der noget? Svaret på dilemma 3. 

·        Gruppen bygger i Minecraft 

  

                                                 



 
 

  

  

  

            

  

  

  

  

           Husk at tage billeder af jeres arbejde 

  

Basen:                                                                                      4. - 6. 

lektion 

·        Kriterier for arbejdet i Powerpoint 

·        Arbejde med powerpoint. 

  

                                                                                                         7. 

lektion 

·        Evaluering/logbog 

                               

Mål 

  

·        Samarbejde 

·        Storylinie-fortælling i form af en Robinsonade 

·        Bygge/arbejde i Minecraft 

Fokuspunkt 

  

·        Vent på tur og lyt 

·        Arbejd med fordybelse og ro 

·        Brug korte-stemmer 

  

Når jeg går i stå 

  

·        Spørge gruppen 

·        Spørge lederen 

·        Spørge læreren 

Når jeg er færdig 

  

·        Matematisk udfordring 

·        Frilæsning 

·        Ekstra-mapper dansk /matematik 

  

 

Fag: Projekt, fredag Klasse: 2. A 

På bordet: 

  

·        Penalhus 

·        Frilæsningsbog 

·        Projekt-mappe 

·        PC 

  

  

  

Husk at tage billeder af jeres arbejde. 

  

Program for i dag 

                                                        

Egen klasse:                                                                                      

·        Samling 

·        Gøre præsentationen af Powerpoint færdigt. 

·        Øve fremlæggelse 

·        Fremlægge Power Point med mundtlig evaluering 

·        Bygge i Minecraft 

·        Læse Robinsonaderne op for hinanden  med mundtlig 

evaluering 

·        Evaluering/logbog 

  

  

                                                 

  



 
 

                                                                                            

                               

Mål 

  

·        Samarbejde 

·        Fremlæggelse 

·        Storylinie-fortælling i form af en Robinsonade 

·        Bygge/arbejde i Minecraft 

Fokuspunkt 

  

·        Vent på tur og lyt 

·        Arbejd med fordybelse og ro 

·        Brug korte-stemmer 

  

Når jeg går i stå 

  

·        Spørge lederen 

·        Spørge gruppen 

·        Spørge læreren 

Når jeg er færdig 

  

·        Matematisk udfordring 

·        Frilæsning 

·        Ekstra-mapper dansk /matematik 

   

  
 
 
 

 
 
 



 
 

Tjekliste - Robinsonade 

I min historie indgår Elev-tjek 

Titel og forfatter   

En jeg-fortæller.   

En begyndelse med beskrivelse af afrejsen   

En beskrivelse af forliset   

En beskrivelse hvor hovedpersonen udforsker øen   

En midte med beskrivelse af hvordan du indretter dig på øen.   

En midte med beskrivelse af hvordan du overlever på øen   

En midte med begivenheder på øen 

 

  

En afslutning, hvor du bliver reddet   

  

  

Jeg har også… 



 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Slutevaluering - tipskupon 
 
 
 

  Spørgsmål 1 x 2 

1 Hvem skrev 
Robinson 
Crusoe? 

William 
Dafoe 

Daniel Dafoe William 
Shakespeare 

2 Hvornår skrev 
han romanen? 

1817 I forgårs 1719 

3 Hvad er et 
genretræk i 
robinsonaden
? 

En helikopter 
styrter ned 

En by bliver 
angrebet af 

zombier 
  

Et skibsforlis 

4 Hvad er der i 
midten af en 
robinsonade? 

Beskrivelse 
af 

hovedperson
ens hjemby 

Beskrivelse af 
hovedperson
ens liv på øen 

Beskrivelse af 
hovedpersone

ns 
værelse 

5 Hvad slutter 
robinsonaden 
med? 

Hovedperson
en bliver 

reddet 

Hovedperson
en bliver gift 

Hovedperson
en 

dør 



 
 

6 Hvad kunne 
være et 
problem for 
personen i en 
robinsonade? 

Hovedperson
en har ingen 

strøm på 
mobilen 

Hovedperson
en har ikke 
flere rene 

underbukser 

Hovedperson
en mangler 

rent 
drikkevand 

7 Hvad hedder 
det program vi 
laver 
præsentatione
r i? 

Power Puff 
programmet 

Power Point 
Præsentation 

Plakat 
Programmet 

8 Hvilken knap 
skal man 
trykke på for 
at tage et 
skærmbillede
? 

PrtSc AltGR Caps Lock 

9 Hvordan 
kopierer man 
et billede og 
sætter det 
ind? 

Ctrl + x 
og 

Ctrl + q 

Alt + C 
og 

Alt + V 

Ctrl + c 
og 

Ctrl + v 

1 På hvilken Øverste ved Næstnederste Midterste ved 



 
 

0 linje på 
tastaturet 
sidder 
punktum? 

siden af 
delete 

ved siden af 
komma 

siden af 
knækpilen 

(enter) 

1
1 

Hvilke 
knapper 
bygger og 
smadrer man 
ting med i 
Minecraft? 

Venstre og 
højre 

museknap 

X og Q Ctrl og AltGr 

1
2 

Hvad var 
lærings-målet 
for tegningen 
af jeres 
avatar? 

At holde på 
en blyant 

At tegne en 
lige linje 

mellem to 
punkter 

At bruge 
nogle flotte 

farver 

1
3 

Hvad var den 
vigtigste regel 
i Minecraft? 

At 
samarbejde 

om at 
opbygge 

samfundet 

At få sin vilje 
hver gang 

At dræbe alle 
dyr 

 

 
 



 
 

 

Forliset 
Jeg kunne mærke lyset trænge ind gennem sprækken på gardinerne og varme min kind. Jeg turde ikke 

åbne øjnene af spænding. Jeg var bange for at åbne dem og finde ud af, at jeg bare havde drømt, det var 

morgen. Jeg havde ventet på denne dag i et halvt år nu, og spændingen havde været ulidelig de sidste par 

dage. 

Jeg kunne høre min mors stemme nede fra køkkenet, og min fars tunge skridt ned ad trappen. Jeg kunne 

endda dufte noget. Pandekager. Min mor lavede kun pandekager på særlige dage, hvilken denne dag var. 

Det var min fødselsdag og dagen, hvor vores rejse skulle begynde. 

Jeg åbnede øjnene, hoppede ud af sengen og skyndte mig ned i køkkenet. Far havde allerede fået placeret 

sig på sin stol, med sin kaffekop foran sig. Han så ikke særlig frisk ud, men han var i godt humør. Måske 

fordi han også glædede sig til i dag. Jeg satte mig ned, og mor kom over med en stak pandekager. Jeg 

nærmest slugte min mad, hvilket ellers ikke lignede mig, når det galt pandekager, men jeg ville bare gerne 

af sted så hurtigt som muligt. 

Da vi endelig sad i bilen, blev jeg endnu mere spændt. Nu var der kun en kort køretur til det hele startede. 

Til den rejste jeg havde ventede på så længe. Lige siden far kom hjem og spurgte, om mor og jeg ville med 

på en jordomrejse. Rejse hele jorden rundt på et stort skib med svimmingpool, vandrutsjebaner, minigolf, 

skøjtehal, mange forskellige restauranter og meget mere.  



 
 

Vi kørte rundt om det sidste hjørne på havnen, og der lå det. Det største skib jeg nogensinde havde set. 

Jeg troede slet ikke skibe kunne være så store. Men der lå det, og det skulle være mit hjem de næste 

måneder. 

Eller det troede jeg, men sådan skulle det ikke gå. 

Efter 2 fantastiske uger på havet, kom en forfærdelig storm en aften. Til at starte med gyngede skibet så 

meget, at vi alle blev dårlige. Efter nogle timer tog stormen til og lyn bragede ned omkring os. Et lyn slog 

ned i skibet og begyndte en brand. Heldigvis nåede vi at komme i sikkerhed i en redningsbåd, men pga. 

stormen blev redningsbådene væk fra hinanden, og vi kunne ikke se, hvor de blev af, da det var mørkt. 

Da det blev lyst opdagede vi, at ingen andre redningsbåde var i nærheden af os, og at vores nødradio var 

forsvundet. Vi kunne ikke kontakte nogen. Sammen med os i redningsbåden var 15 andre personer. Vi 

havde kun hinanden og lidt mad og vand, som lå i båden. 

Efter 2 dage i redningsbåden, så vi endelig land. En lille ø, ude midt i ingenting. Men vi manglede mad og 

vand, så vi besluttede at ro ind til øen, selvom den så øde ud. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 Lederdilemmaer 
  

1.   Efter noget tid på øen, finder I ud af, at der tit er storm på øen, hvor det blæser og regner meget, og der 

bliver hurtigt oversvømmet omkring jeres huse. 
Hvad kan I gøre, for at undgå dette? 

2.   Nogle er begyndt at stjæle ting. I ved ikke hvem det er, men har bare opdaget, at ting forsvinder. 
Hvad kan I gøre for at forhindre, at dette sker i jeres samfund igen? 

3.   Nogen af jer er begyndt at kede sig lidt, og kunne godt tænke sig at få et arbejde. 
Hvilket arbejde kunne I godt tænke jer og hvordan kan man se, hvad I arbejder med?  

Eksempler på elevarbejde med at tegne avatar: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Avatar: 
 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Billeder fra Minecraft: 
 

 

    
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Power point beskrivelser 
Beskrivelse til Power point 

  

Tænd for computeren 

Find Power point ikonen    hvis den ikke er i bunden af skærmen? 

  

Find Windows ikon til venstre på computeren.  (start) tryk på knappen. 

Der kommer en liste over alle tilgængelige programmer frem. 

Vælge ikonen og klikker på. Microsoft Power point 2010 

Der kommer en blank Power point side frem. 

I layout kan man vælge forskellige slags muligheder og i skal vælge det tomme 

For at få flere dias skal I trykke på nyt dias. 

For at indsætte billedet trykke i på indsæt - billedet og finder derefter den ønskede billedet. 

For at indsætte tekstboks skal i trykke på indsæt tekstboks og trækker tekstboksen ind på jeres skærm. 



 
 

   



 
 

    



 
 

 



 
 

 


