
Skabelon for undervisningsforløb 

 
Undervisningsforløbets titel: 
9.c og d: Hjemmeside produktion knyttet til app – udvikling af ”værktøj” til studieorganisering med henblik på afgangsprøven. 

Ressourceperson: David Ledstrup (kommunikation) og Søren Peter Dalby (hjemmeside produktion) 

 
Målgruppe: 

9. Årgang tværfagligt mellem alle fag til FP9 (Dansk, Engelsk, Matematik, Fysik, Tysk/Fransk, Historie, Kristendom, Samfundsfag, Idræt og 

Projektopgaven). 
 
Omfang: 
Alle lektioner i en hel undervisningsuge, uge 39. 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

Alle elever arbejder med hjemmesideproduktion, samt udvikling af værktøj til studieorganisering med henblik på afgangsprøven. Undervejs i forløbet 

vil der være fokus på samarbejde, udvikling af ideer og gensidig respons.  

Forløbet bygger på en genrepædagogisk tilgang til arbejdet med multimodale tekster, samt et tidssvarende layout. 

 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er) 

 

Wix.com: Produktion af hjemmeside 
Moqup.com: Designskabelon til hjemmeside 
Bambuser.com: Interview af tidligere elever, hvor de fortæller om deres oplevelser med afgangsprøver og giver gode råd.  
SmåP: Til at animere instruktionsvideoer 
 

 

 

 



Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
Faghæfte 22 ”Iværksætteri, innovation og entreprenørskab”  

 

Jeg kan opstille en 

hjemmeside 

 

Jeg kan oprette fagportaler  

 

Jeg kan anvende 

hensigtsmæssige 

formuleringer på 

hjemmesiden, med fokus på 

modtagergruppen.  

 

Jeg kender til og forstår 

begrebet Netetik. 

 

Niveau 1  
Bruge siden moqup.com til design af 

klassen hjemmeside. 

 

Kunne finde relevante links og 

instruktionsvideoer. 

 

Kan i skrift gengive de praktiske 

rammer for afgangsprøven. 

 

Skelne mellem hensigtsmæssige og 

uhensigtsmæssige formuleringer på 

hjemmesiden. 

 

 

 

 

  

Niveau 2 
Opsætte og designe hjemmesiden i 

wix.com  

 

Linke til instruktionsvideoer og 

hjælpehjemmesider. 

 

Fortælle med egne ord og med en 

vis korrekthed de praktiske 

rammer for afgangsprøverne 

 

Forklare med egne ord hvordan 

man udtrykker sig i et lødigt sprog. 

 

 

Niveau 3 
Tilrette design og 

brugervenlighed på 

hjemmesiden i wix.com 

 

Anvende multimodale tekster 

som hjælp til afgangsprøven, 

samt producere 

instruktionsvideoer(Rollespil).  

 

Analysere og udvælge 

formuleringer med korrekthed, 

korrekturlæsning. 

 

Undersøge og kende til 

reglerne for ophavsret (copy 

right) 

 

 

 

 

  

  

 



Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
 Læringsmålene gennemgås for klasserne (-niveauopdeling) 

 Eleverne får målene udleveret og skal formulere kriterier for hvordan de kan se om målene er nået.  

 

 

Undervisningsdifferentiering 

 Der tildeles opgaver der passer til den enkelte elevs kompetencer. 

 Opgaveliste hænges i klassen. Til hvert punkt er en kompetenceliste. Eleverne placerer deres navn der hvor de mener de passer ind og kan 

bidrage til opgaven.  

 Kompetencevæggen bruger eleverne til at se hvor de kan få makkerhjælp.  

  

Forslag til evaluering: 
 Eleverne vurderer sig selv på målsætningsskema, lærerne vurderer ligeledes eleverne på målsætningsskema.  

 Målsætningsskemaet danner grundlag for en evalueringssamtale.  

 

 
Plan 

Udfyld skemaet herunder 
 



Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

Mandag den 21/8 

 

08:00-11:00 

 

 

 

 

12:00-15:00 

 

 

 

 

15:00-15:15 

 

 

Præsentation af projektet 

Kompetencevæg udfyldes 

Læringsmål gennemgås 

 

 

Oplæg om 

hjemmesideproduktion ved 

David Ledstrup 

 

 

Opfølgning og logbog 

 

Udarbejdes med eleverne Plenum og 

gruppearbejde/pararbejde.  

 

Tirsdag den 22/8 

 

08:00-09:00 

 

 

 

09:00-15:00 

 

 

 

 

Grupper og redaktioner 

dannes.  

3 i hver gruppe 

 

Gruppearbejde  

Moqup.com 

 

    



 
 

Teamets evaluering 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 Fremlæggelser og respons 

 Drøfte produkt på teammøde (erfaringer, produktet, teknologier, anvendelse i den daglige undervisning) 

 Avende teknologier i senere projekt 

 Evt. opdatere hjemmesiderne 

 

To do 

Valgmuligheder skal være lavet til eleverne, med opgavebeskrivelse 

Kompetencevæg 

Forældrebrev med projektbeskrivelse og liste over materialer de skal medbringe 

 

 

15:00-15:15 

 

Opfølgning og logbog 

Onsdag den 23/8 

 

14:30-15:15 

 

 

Midtvejsevaluering 

    

Torsdag den 24/8       

Fredag den 25/8 

 

14:00 

 

 

Projektet færdigt og 

fremlæggelse forberedes.  

     


