
 

PLANLÆGNING AF SmåP-FORLØB 

SKABELON 

 

Overskrift:  

Lær at planlægge og lave en enkel tegnefilm. 

 

 

Målgruppe:  

4. klasse dansk 

 

Case – planlægning: 

Tidsplan / omfang 

 

 

2 dage a 6 lektioner. 

Læringsmål (hvorfor) 

 

 

1. Alle elever bliver fortrolige med at bruge tekst-til-tale i et enkelt video-forløb. 
2. Alle elever lærer at bruge GoAnimate boardet til at planlægge deres tegnefilm. 

 
3.  Alle elever prøver kræfter med at skabe deres egen enkle tegnefilm med lyd og billede. 

 
 



 
 
Forløbet dækker følgende kompetencemål, videns- og færdighedsmål fra FFM: 
 
Kompetencemål iflg. FFM: 
For dansk: 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. (4. klasse) 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. (6. klasse) 
For IT og kommunikation: 
Eleven kan tilegne sig viden i medier og kommunikation (4. klasse) 
Fra punktet ”Tværgående emner” citat: I alle områderne bliver IT desuden brugt til at understøtte samarbejde i 
form af planlægningsværktøjer…..” 
Citat: ”Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter kilde:  FFM, Dansk 
(fremstilling), færdigheds- og vidensmål. 
  

 

Læringsindhold (hvad) 

 

 

1. At blive kendt med og kunne bruge funktionen tekst til tale i et enkelt program 
2. At kunne planlægge et tegnefilmsforløb. 
3. At blive kendt med funktioner og muligheder i et enkelt tegnefilmsprogram, nærmere bestemt 

GoAnimate. 
4. At kunne gemme produktionen på Skoletube. 

Teknologier 
 
 
 

I SmåP-aktiviteten ANIMÉR EN ANIMA benyttes programmet GoAnimate på computer. Man kan tilgå via 

SkoleTube eller vælge gratis trial-periode. 

 

Forløb: 

Dag 1: 

1. Præsentation af programmet Make a short video: 



 
Du kan vælge mellem: 

   Wildlife 

   Lil’ Petz World 

   School Chronicles 

   Office gossipers 

   Let’s talk 

   Arrrrrrr 

Læreren gennemgår et program. Der vises, hvordan man vælger karakterer, vælger stemme (dansk - vigtigt), skriver dialogen efter et 

Halfdan Rasmussen-rim, ser sin video igennem og gemmer den på skoletube. 

 

2. Eleverne arbejder nu sammen 2 og 2 om en computer. De skiftes til at sidde ved tastaturet. (Organiseres fx med et æggeur). Videoen 

gemmes på Skoletube. 

 

3. I sidste lektion ser vi alle videoerne og taler om, hvordan vi har arbejdet. 

 
Dag 2: 

 

1. Præsentation af programmet Make a movie: 

 

Du kan vælge imellem: 

   School and kids world 

   Chibi Ninjas 

   Anime  

   Ninja Anime 

   Lil’ Peeps 

Læreren gennemgår, hvordan man laver scenerne. 



 
Læreren præsenterer GoAnima-boardet. 

Eleverne instrueres i rækkefølgen: 

5. Vælg, hvilken slags film, du vil lave og vælg to karakterer. 

6. Planlæg din tegnefilm ved at arbejde med Animaboardet. Filmen skal have en begyndelse, en handling og en slutning og indeholde 

5 scener. 

7. Når du har fået godkendt dit animaboard, kan du gå i gang med at lave din film. 

8. Der arbejdes med at lave filmene. 

9. Den færdige film gemmes på Skoletube. 

10. Vi ser hinandens film og giver response. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af undervisningsforløbet: 

 

Produktkvalitet 

 

 

Elevernes produkter var generelt sjove og skægge, og mange fik udforsket mediets muligheder og leget med det. 

Kvaliteten af animaboardet spændte fra meget enkle forløb med tændstikmænd til sirlige tegninger og 

forklaringer. Se bilag 1. 

Arbejdsform 

 

 

Eleverne var alle som en meget optaget af processen og meget produktive. De arbejdede med få undtagelser i 
to-mandsgrupper, hvilket fungerede godt. Mange elever arbejdede videre hjemme på egen hånd. 

Succeskriterier At alle elever blev fortolige med programmet GoAnimate. 
At eleverne lærte at planlægge deres historie med anima-boardet. 



 
Læringsmål 

 

 

1. Alle elever bliver fortrolige med at bruge tekst-til-tale i et enkelt video-forløb. 
 

2.  Alle elever prøver kræfter med at skabe deres egen enkle tegnefilm med lyd og billede. 
 

Teknologier 
 
 

Teknologien Make a short video var vældig brugbar i forbindelse med de korte børnerim af Halfdan Rasmussen. 
Den ville også kunne bruges til tabeller. Teknologien Make a movie gav mulighed for selvstændig 
historiefortælling, hvilket mange satte stor pris på. Det skal dog nævnes, at en del gerne ville have sprunget 
planlægningsfasen over, hvilket de naturligvis ikke fik lov til. 

Nye praksisser Hvilke nye meningsgivende praksisser udvikles der? (Fx: Hvilke nye læringsrum og lærer- og elevroller udvikles?) 
 

Det ville jeg gøre 
anderledes 
 

Hvad ville du gøre anderledes næste gang?  

 

Hvilebjergskolen 29/10 2015. Bodil Toldbod. 

  



 
 Bilag 1.                                                  

  



 
Bilag 2. 

Eksempel på elevproduceret tegnefilm.  

 

 

http://www.skoletube.dk/video/1378349/d69c6d9029f34c8928b7 


