
APM-projekt uge 3 i 2016 

Projektbeskrivelse 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Avisprojekt omfattende virksomhedsbesøg på lokal avis samt udarbejdelse af avis. Hovedoverskriften er MILJØ, og spillet MineCraft bruges til 

indsamling af informationer, præsentation af synsvinkler samt formidling af såvel miljøspørgsmål som teknisk kunnen. 
 
Målgruppe: 
5. og 6. klasse i emneuge. 
 
Omfang: 
Mandag - fredag. 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

 

Koncept 

 

Børnene bliver præsenteret for et spørgsmål eller udsagn, som de skal belyse eller afdække gennem deres journalistiske arbejde. De arbejder 

både med udarbejdelse af konkrete artikler og opsætning af en avis samt i MineCraft-spillets univers, hvor de finder personer og oplysninger, 

som hjælper dem med at afdække forskellige sider af en sag. 

 

Hos hver af personerne i spillet kan børnene finde tre udsagn, som repræsenterer disses meninger og interesser. I nærheden af personerne 

kan journalisterne finde oplysninger som giver de tre udsagn en lille drejning, som journalisterne kan bruge til at skabe mere interessante 

historier med.   

 

I den første fase indsamler holdene information og udtalelser både fra spillet og fra virkeligheden. I anden fase går redaktionerne i gang med 

at fortælle deres historier. Disse kan sammensættes med grafiske virkemidler, fremhævede citater som blikfang, billeder osv. 



Der opstilles læremål på differentierede niveauer, som børnene med deres forskellige forudsætninger for såvel spillet som journalistisk 

kunnen kan arbejde efter at opfylde. 

 

Forløbet afsluttes ved fremvisning af deres produkt, som er en avis, samt evaluering. 

 

 

Scenariet 

Spillet foregår i en større by i år 2070. Vandstanden omkring Grøndal er steget med 3m, og byen skal ruste sig til flere oversvømmelser.  

 

Livsnødvendige forsyninger er truet af strøm, veje, og vand. Byens magthavere er tilbøjelige til at bruge ressourcerne på at sikre vejene og 

industriens interesser på bekostning af befolkningens boligområder og institutioner. 

 

Astma og andre luftvejssygdomme er meget udbredte som følge af luftforurening fra det kulfyrede el-kraftværk. Atomkraftværket udnytter i 

kraft af en dispensation sin kapacitet med 50 % mere, end hvad der sikkerhedsmæssigt er helt forsvarligt.  

 

Landbruget lider under, at priserne på deres produkter er faldet markant, fordi det er almindelig kendt, at de stammer fra et forurenet 

område.  

 

Den offentlige drikkevandsforsyning er belastet í en grad, så man kun kan bruge vandet i hanerne til toiletskyl, tøjvask og lignende. Det er 

sundhedsskadeligt at drikke vandet, og myndighederne fraråder, at man tager bad i det uden at påsætte et aktivt filter, som koster, hvad der 

svarer til en månedsløn for en skolelærer og som skal udskiftes årligt.  

 

Børn bliver tilbudt bad i daginstitutioner og skole, og voksne kan gennem et rationeringssystem få bad på offentlige badeanstalter. 

Dagsrationen er 90 sekunders brusebad. Herefter koster det ekstra. Private arbejdsgivere bruger wellness-badearealer som frynsegoder for 

deres ansatte. Energiselskabet er kendt for at tilbyde sine ansatte på afdelingslederniveau og op et energi- og vandkrævende eksklusivt aqua 



wellnes-center med vandrutsjebaner til børnene og private saunakabiner og spa til de voksne, som de kan bruge i fritiden med familie og 

venner. 

 

Det omgivende hav og kystmiljøet er desuden stærkt påvirket af atomkraftværkets kølevandsudledning, hvilket har påvirket det kystnære 

fiskeri negativt og afledt badeforbud ved den ellers meget populære strand. 

 

Miljøorganisationer kæmper for flere vedvarende energikilder som sol, vind og geotermisk energi.  

 

Hele landet er presset af klimaflygtninge fra lavt liggende områder i Europa, fx Holland, som søger asyl. Alle kommuner er forpligtet til at tage 

imod et bestemt antal. 

 

Valgkampen om byens borgmesterpost er skudt i gang og debatten er i højeste gear. Skal byen fortsætte med billig og rigelig kul-/atomkraft 

eller skal prisen hæves og forsyningen rationeres? Skal vand- og energikrævende anlæg som aqua-wellness-centret være tilladte? Hvordan 

skal rationeringen af rent vand foregå? Skal man kunne handle med sine rationeringer - og hvorfor ikke lovliggøre det, så folk fra lave 

indkomstgrupper ikke kriminaliseres, når de forsøger at tjene lidt ekstra på at tørvaske sig selv, fx op mod jul, for at få råd til gaver? 

 

Præsentation og brugen af teknologi: 

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, finde oplysninger, fremlægge og give respons på deres fælles 

konstruktioner. 

 
 

 



Målskema  
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
 

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  

  

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

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

  
 Jeg kan skrive en nyhedsartikel. 

  

    

Fremstilling: Eleven kan 

tilrettelægge processer til 

fremstilling af faglige 

produkter alene og i 

samarbejde med andre. 

Jeg kan: 

- Finde emnet i MineCraft. 

- Skrive mindst én artikel til avisen. 

- Inddrage nogle nyhedskriterier: 

   - Hvorfor 

   - Hvordan 

   - Hvornår 

   - Hvor 

   - … 

- Få det at ligne en artikel. 

- Skrive så en læser forstår mit 

budskab. 

 

 

 

- Inddrage alle nyhedskriterier: 

   - Hvorfor 

   - Hvordan 

   - Hvornår 

   - Hvor 

   - … 

 

- Skrive i et sprog der passer til 

genren. 

 

- Skrive i et sprog der passer til 

målgruppen, og få en kammerat til 

at vurdere dette. 

 

- Skrive mindst 1000 anslag. 

Skrive flere artikler til avisen. 

 

Jeg kan diskutere indholdet i 

en artikel ud fra to 

synspunkter. 

 

Jeg kan organisere 

rækkefølgen af indholdet i min 

artikel, ud fra 

nyhedskriterierne. 

 

Skrive en mod-artikel til en 

eksisterende artikel. 

 

En selvvalgt opgave… 



  

Dialog: Eleven kan tage 

forskellige roller i en styret 

debat. 

   

IT og kommunikation: Eleven 

kan videndele og samarbejde 

via internettet 

   

 
 

Ovenstående mål formulerede vi i følgende håndgribelig mål for eleverne: 

 

Læringsmål for avisproduktion og informationssøgning i spillet MineCraft 
 

Jeg kan 

 

- arbejde effektivt i grupper mod det fælles mål: at producere en avis 

 

- finde emnet i MineCraft 

 

- skrive en artikel og inddrage nyhedskriterierne: 

 

HVOR?  

 

HVORNÅR? 

 

HVORDAN? 

 

HVORFOR? 

 
HVOR HENNE? 



 

- Skrive i et sprog, der passer til genren 

 

- Skrive mindst 1000 anslag 

 

- Diskutere indholdet i en artikel ud fra to synspunkter 

 

 

 

 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Synliggørelse i form af plancher, der hænges op på væggene. Gennem selvstændige, demokratiske, varierede og motiverende aktiviteter udvikles 

elevernes ejerskab til projektet. 
 

Undervisningsdifferentiering 

Ved hjælp af fleksible succeskriterier og vekslende arbejdsopgaver og - former skabes udviklingsrum for den enkelte. 

 

(Resten er under forberedelse). 

 

Forslag til evaluering: 
Hvordan vil I evaluere, så I kan få øje på elevernes progression?  

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 



Udfyld skemaet herunder 

 
 
 

Teamets evaluering: 
 

Vi oplevede, at det var enormt krævende at tilrettelægge dette forløb, da vi på forhånd ingen erfaring havde med spillet. Desuden tog 

det meget tid og energi inden emneugen begyndte. Dette til trods syntes eleverne ikke, at denne emneuge var sjovere end f.eks. 

filmproduktionsugen. Eleverne blev hurtigt opslugt af spiller og glemte, at der var andet de også skulle nå. 

 

Evaluering - Løbende: 

 

Eleverne havde svært ved at administrere både det at være i spillet og at skulle skrive artikler i virkeligheden. 

Grupperne fungerede meget forskelligt - nogle havde svært ved at fordele opgaver og tage ansvar. 

 

Evalueringen tager udgangspunkt i de før nævnte læringsmål. Disse følger ikke alle et taksonomisk niveau, eftersom vi ikke nåede at færdiggøre 

dem. Eleverne blev præsenteret for læringsmålene, som står beskrevet under skemaet. 
 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 
Hvordan skal der 

evalueres?  

 

     

      

      

       

       



 

 

Generelt set oplevedes projektet som en succes. 

 

Evaluering - Spørgeark: 

 

Evaluering af Avisprojekt- og Minecraft-emneugen 
 

 

Det kunne jeg eller vidste jeg på forhånd: 

”At spiller minecraft” 

”At skrive historier” 

”AT bruge publisher” 

”At finde informationer” 

”Ingenting” 

 

 

Jeg har lært… /Jeg er blevet god til… /Det overraskede mig, at…/ Jeg har fundet ud af, at… 

 

 

”At skrive avis, hjælpe andre og være positiv” 

”At man skal være nysgerrig” 

”at være redaktør” 

”At tænke mig om” 

”At det giver god løn at være journalist” 

”At samarbejde” 

”At der er forskellige roller og ansvarsområder på en redaktion” 

”AT når man er redaktør, skal man sætte alle i gang og holde ’øje med, at de arbejder.” 

 

 

 

Evaluering - produkter: 

 

Alle grupper nåede i mål og kunne præsentere hver deres avis fremstillet i programmet publisher. 

 
Alle aviser levede op til de layoutmæssige krav til nyhedsartikler. 



 

Alle Aviser medtænkte andet end artikler - Spil, opgaver, fakta, fotos, reklamer, spørgeundersøgelser, sportsresultater, horoskoper, vejrprognoser 

m.v. 


