
Tjekliste - indhold til fiktion 

 

  

 

 

I vores historie indgår Elev-tjek Respons-tjek 

En overskrift   

Væsner fra andre kloder   

Rumrejse eller tidsrejse   

En eller flere rumgenstande 
(rumskib, tidsmaskine, 
satellit mm.) 

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvor 
handlingen foregår 

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvem der er 
med i historien  

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvornår 
historien foregår 

  

En midte med mindst to 
hændelser 

  

En præsentation af 
hovedpersonen/personerne 

  

En afslutning på mindst én 
sætning 

  



Tjekliste - indhold til fiktion 

 

 

I vores historie indgår Elev-tjek Respons-tjek 

En overskrift som fortæller 
noget om hvad historien 
handler om 

  

Væsner fra andre kloder   

Rumrejse eller tidsrejse   

En eller flere rumgenstande 
(rumskib, tidsmaskine, 
satellit mm.)  

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvor 
handlingen foregår 

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvem der er 
med i historien  

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvornår 
historien foregår 

  

En midte med mindst 4 
hændelser 
 

  

En præsentation af hvordan 
hovedpersonen/personerne  

  

En afslutning på mindst 3 
sætninger 

  



Tjekliste - indhold til fiktion 

 

  

I vores historie indgår Elev-tjek Respons-tjek 

En overskrift som fortæller 
noget om hvad historien 
handler om 

  

Væsner fra andre kloder   

Rumrejse eller tidsrejse   

En eller flere rumgenstande 
(rumskib, tidsmaskine, 
satellit mm.) 

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvor 
handlingen foregår 

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvem der er 
med i historien  

  

En begyndelse med 
oplysning om, hvornår 
historien foregår 

  

En midte med mindst 6 
hændelser 
 

  

En præsentation af hvordan 
hovedpersonen/personerne 
ser ud og er (væremåde) 

  

En afslutning på mindst 5 
sætninger 

  



Tjekliste - indhold til fakta 

 

 

 

  

Vi har.. Elev-tjek Respons-tjek 

Brugt tørresnoren som et 
redskab til at skrive vores 
bog 

  

Givet vores bog en titel   

Lavet en 
indholdsfortegnelse 

  

Lavet mindst 3 kapitler om 
forskellige underemner  

  

Givet kapitlerne dækkende 
overskrifter 

  

Indsat mindst et billede på 
hver side med tekst 

  

Indsat mindst en video i 
bookcreator 

  

Brugt mindst to andre 
funktioner i bookcreator 

  

Lavet en ordliste, der 
forklarer svære ord 
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Tjekliste - indhold til fakta 

 

 

  

Jeg har.. Elev-tjek Respons-tjek 

Brugt tørresnoren som et 
redskab til at skrive vores 
bog 

  

Givet vores bog en titel   

Lavet en 
indholdsfortegnelse 

  

Lavet mindst 5 kapitler om 
forskellige underemner  

  

Givet kapitlerne dækkende 
overskrifter 

  

Indsat mindst et billede på 
hver side med tekst 

  

Indsat mindst en video i 
bookcreator 

  

Brugt mindst to andre 
funktioner i bookcreator 

  

Lavet en ordliste, der 
forklarer svære ord 
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Tjekliste - indhold til fakta 

 

 

Vi har.. Elev-tjek Respons-tjek 

Brugt tørresnoren som et 
redskab til at skrive vores 
bog 

  

Givet vores bog en titel   

Lavet en 
indholdsfortegnelse 

  

Lavet mindst 7 kapitler om 
forskellige underemner  

  

Givet kapitlerne dækkende 
overskrifter 

  

Indsat mindst et billede på 
hver side med tekst 

  

Indsat mindst en video i 
book creator 

  

Brugt mindst to andre 
funktioner i book creator 

  

Lavet en ordliste, der 
forklarer svære ord 
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