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Innovation og åben skole 



FIRE! 
Forståelse: Jeg har et problem, der skal løses 
 
Idéudvikling: Jeg har en idé til en løsning  
 
Realisering: Jeg kan lave en model, der viser løsningen 
og kan formidle den for andre  
 
Evaluering: Jeg kan forholde mig til såvel mit produkt 
som til den proces, jeg har været igennem på vej til 
produktet  
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De fire C’er i det 21. århundrede 

• Creator – Arbejde 
produktorienteret. Kunne vise 
sine idéer. 

• Collaborator – Samarbejde 
med andre om en løsning 

• Communicator- Kunne 
formidle sine tanker og idéer 
til andre – fremlægge/ 
markedsføre 

• Critical Thinker – Tænke 
problemløsende og innovativt 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zulama.com/education-trends/four-cs-21st-century-skills/&ei=VZBxVYvEG8n5UqKsgaAF&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFN6vAoScUJWWVWcdo-98yoFFT7Ww&ust=1433592274334561


Hvad skal der arbejde med? 

 

• Projekterne skal åbne op for verden uden om 
skolen gerne gennem cases eller 
problemstillinger fra den virkelige verden fx 
gennem Design to improve life 



 
Teknologiinddragelse og 

produktorienteret undervisning 



Skriv og Læs og Book Creator 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIbxgPmv6ccCFcQGLAodJgcNRQ&url=http://www.mbesmediacenter.com/ipad-you-pad-everybody-ipad&psig=AFQjCNEx7slOaCqM1ziPwRTCcxgXKsS_vw&ust=1441868250047623
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKH3rePB6ccCFcMHLAodY4EAIw&url=http://www.hartnell.edu/microsoft-office&psig=AFQjCNE1sQgtbNFeJB9R6Gc1vjBlEBbbfg&ust=1441873036010382
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKH3rePB6ccCFcMHLAodY4EAIw&url=http://www.hartnell.edu/microsoft-office&psig=AFQjCNE1sQgtbNFeJB9R6Gc1vjBlEBbbfg&ust=1441873036010382


 
Tydelige læringsmål og VL 





Arbejde med tydelig forankring i FFM 
Kompetencemål Færdighedsmål Vidensmål Læringsmål Tegn på 3 niveauer 

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

Eleven kan udarbejde enkle 
tekster med titel, start, 
midte og slutning 

Eleven har viden 
om genretræk ved 
enkle fortællende 
og informerende 
tekster 

Jeg kender forskel på en 
fagbog og en skønlitterær bog 
 
Jeg kender opbygningen af en 
fagtekst (tørresnoren) 
 
Jeg kender opbygningen af en 
fortælling (broen) 

Eleven kan bruge enkle 
skabeloner til at strukturere 
sit stof 

Eleven har viden 
om enkel 
disposition 

Jeg kan bruge tørresnoren, når 
jeg skriver min fagbog 
 
Jeg kan bruge fortællebroen, 
når jeg skriver min rumhistorie 

Eleven kan bruge enkle 
funktioner i tekstbehandling 

Eleven har viden 
om formaterings-
funktioner 

Jeg kender BookCreator 
 
Jeg kan åbne BookCreator og 
lave en bog 
 
Jeg kan sætte tekst ind i bogen 
 
Jeg kan ændre på tekstens 
størrelse og farve 
 
Jeg kan ……….. 



Skriveforløb på Gyldendal 

http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Skrivekurser.aspx


Første skriveforløb – skriv med handlingsbro 

http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Skrivekurser/Skriv_med_handlingsbro.aspx


Skriv med handlingsbro 



Skriv med handlingsbro 



Synlige mål for skriveprocessen 



Synlige mål for skriveprocessen 



Tegn på læring 



Selv-evaluering (A) 



Makker respons – Peer to Peer 



Skriv med handlingsbro og stikord 



Handlingsbro med stikord 



Selv-evaluering (B) 



Makker respons – Peer to Peer 



Skriv med tankekort og ordvalg 



Skriv med tankekort og ordvalg 



Synlige mål for forløbet 



Selv-evaluering (C) 



 
Og nu til det sjove  



Lav tegneserier i LEGO Storystarter 



Sådan printer du i Story Visualizer 
• Når du har lavet bogen i programmet, skal du - vælge ikonet med en mappe og en 

grøn pil hvorpå der står PDF – vælg ikke ikonet med en konvolut og PDF. 
  
• Tryk derefter på det grønne rigtigtegn. 
  
• Så spørger den om du ønsker du at dele din PDF – her skal du vælge ikonet længst 

til højre, der ligner en papkasse med en grøn pil – vælg ikke det røde kryds eller 
mappen med den grønne pil. 

  
• På næste billede skal du vælge ’Åben i Ibooks’ – nu åbnes bogen i Ibooks. 
  
• Her skal du vælge det tredje ikon i menulinjen foroven – vælg ikke Bibliotek eller 

det næste tegn – men vælg den blå firkant med en pil ud af kassen – tryk på den.  
  
• Nu kan du vælge mellem E-mail og udskriv – her vælger du udskriv, og så kan du 

vælge printer og udskrive. 
 



Lav bøger i BookCreator 

http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Skrivekurser/Skriv_med_handlingsbro/Resurser/Intro_til_BookCreatorappen.aspx


Lav bøger med Skriv og Læs 



Opdagende skrivning med Skriv og Læs 

http://skrivoglæs.dk/webapp/default.aspx


Børne- og voksenstavning 



Skriv digitale fagbøger 

http://www.fagliglaesning.dk/Fagboeger/Fagfilur/Fro.aspx
http://www.fagliglaesning.dk/Fagboeger/Faktisk/Dyr_faar_unger.aspx
http://www.fagliglaesning.dk/Fagboeger/Faktisk/Eventyr.aspx
http://www.fagliglaesning.dk/Fagboeger/Faktisk/Groenland.aspx


Læ og skriv en fagbog 

http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Fagfaglige_forloeb/faglig_laesning_1_vand.aspx


Fagfilur eller Faktisk fra Gyldendal 

http://www.fagliglaesning.dk/Fagboeger/Fagfilur/Fro.aspx

