
Teknologiforløb 9e hjemmeside  

efteråret 2015 i forbindelse med A. P. Møllerprojekt. 

undervisningsforløb 

 
 

Undervisningsforløbets titel: 

Hjemmesideproduktion  

 

Målgruppe: 

9.årgang 

 

Omfang: 

Start uge 33 med 3 lektioner om ugen til og med hele uge 39 

 

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

 

Hjemmesideproduktion mm. knyttet til problematikken omkring at kommunen skal modtage en del syriske flygtninge – vil vi udvikle et 

værktøj der hjælper vores nye naboer med hurtigere at falde til og føle sig velkomne.  

Ved forløbets start og undervejs vil der være kontakt med Slagelse sprogcenter både fysisk og igennem medier.  

Forløbet afsluttes ved, at eleverne møder op på Slagelse sprogcenter og præsenterer deres hjemmeside.  

Forløbet bygger på en dialogisk tilgang til at arbejde med multimodale udtryk med vægt på de tre k’er: kollaboration, kreativitet og 

kommunikation. 

 

Præsentation og brugen af teknologi(er): 

 

Eleverne skal bruge www.moqups.com og www.wix.com. Desuden skal eleverne bruge mobil/kamera til at tage billeder af diverse locations i 

byen og visuelle manualer (herunder googlemaps). 

Vi vil bruge GoPro kamera til at lave en visuel walkthrough i byen. Nudging vil blive brugt, hvor det er muligt. 

 

http://www.moqups.com/
http://www.wix.com/


 

 

 

Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 

 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 

I innovation og entreprenørskab skal eleverne tilegne sig viden om innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand 

til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre. 

 Eleverne kan på eget 
initiativ iværksætte og 
deltage i aktiviteter og 
projekter, som har et 
konkret mål. 

 Eleverne har forståelse af 
værdibegrebet og kan 
skelne imellem, hvad der 
skaber hvilke former for 
værdi for en bestemt 
modtagergruppe. 

 Eleverne kan kommunikere 
hensigtsmæssigt og 
strategisk mundtligt og 
skriftligt i korte og længere 
præsentationer. 

 Eleverne kan kommunikere 
hensigtsmæssigt med 
netværk og interessenter 
internt på skolen såvel som 
eksternt. 

 Eleverne kan lede 
gruppearbejder og 
aktiviteter og håndtere åbne 
opgaver hensigtsmæssigt. 

Niveau 1  

Kender til, gengive, gentage….. osv.  

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

 Kan lave en mock-ups  

 Kende til WIX 

 Kende til GoPro 

 Kunne stille enkle spørgsmål 

på engelsk 

 Kendskab til Slagelse by- 

  

  

 Fortælle hvordan man 

overfører mock-ups til WIX 

 Fortælle om design af WIX 

 Anvende GoPro 

 Kunne stille mere 

uddybende spørgsmål på 

engelsk 

 Forklare hvordan offentlige 

institutioner fungerer i 

praksis 

 Kritisk analyse af 

hjemmeside 

 Redigere og uploade 

film på hjemmeside 

 Udvælge relevans fra 

interviews til brugbare 

links 

 Afprøvning og test af 

hjemmeside til endelig 

verificering.  



 

 Eleverne kan anvende 
kreativitet til løsning af 
faglige og sociale opgaver. 

 Eleverne kan 
eksperimentere med 
opgaver og udfordringer, 
arbejde vedholdende og 
improvisere med brug af 
forhåndenværende 
ressourcer. 

 Eleverne kan udtrykke 
kreativitet i forskellige 
former gennem æstetiske 
udtryk, medier og 
handlinger. 

 

 

Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 

 

Vi synliggør målene for eleverne, og inddrager dem i, hvordan de kan være med til at formulere kriterierier for, om deres mål er nået. 

Hvad angår ejerskab, forventer vi at eleverne føler ejerskab for opgaven, når de har haft med eleverne på sprogcentret. 

  

 

Undervisningsdifferentiering 

 

Vi præsenterer vores målsætningsskema ”de 3 niveauer” for klassen, og gør dem bekendte med hvilke ressourcer og kompetencer de enkelte 

elever i klassen har. Eks. Hvem kan programmere?, hvem kender til GoPro kamera?  m.m. 

Vi opstiller en kompetence liste så eleverne ved hvor de kan hente informationer og hjælp. 

 

 

 



Forslag til evaluering: 

 

Før - elevernes egen 

evaluering ud fra 

kriterier for 

målopfyldelse 

 

- fra elev til elev 

 

- fra lærer til elev 

 

- fra elev til lærer 

 

Succeskriterier: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Er udfyldt af eleverne 

 

Er udfyldt elektronisk af hver 

enkel elev. 

 

 

 

Redigere - Frederik 

Tekniske medier - Rasmus, 

Victor og Victor 

Filmdesign - Christina og 

Pernille 

Mac - Steinbacher 

Redigere - Natalie 

At formulere sig - Gul 

Engelsk - Viktor K, 

Adelina, Sara, Rasmus 

(generelt kan de fleste 

godt engelsk) 

 

Ordforklaringer 

Tegnsætning 

Relevans for opgaven 

Etik og moral 

Samfundsviden 

De fleste af eleverne har 

lavet kortfilm, 

fjernsynsudsendelse, 

hjemmeside, QR koder, 

interview, stopmotions. 

Nogle elever har lavet 

fremlæggelser i fagene på 

engelsk. 

Eleverne kan bruge 

biblioteket og enkelte 

elever kender til 

Borgerservice. 

Midtvejs - elevernes egen 

evaluering ud fra 

kriterier for 

målopfyldelse 

 

- fra elev til elev 

 

- fra lærer til elev 

 

- fra elev til lærer 

 

  

Er udfyldt af eleverne 

 

 

 

Der kan være grupper der 

overtager andre gruppers 

arbejde. 

Eleverne ved godt, hvem 

der laver noget i sådan en 

uge. De ved, hvem de kan 

regne med.  

Opsætning af hjemmeside, 

udvælgelse af tekst og 

billeder, den daglige 

proces og vejledning, være 

bindeled imellem 

gruppernes arbejde, 

logistik, logistik omkring 

elever der er i 

venteposition eller færdige 

Problemer med arbejde på 

hjemmeside, da der kun 

kan være en elev på siden 

af gangen. 

Dette kan medføre 

arbejds-og tidspres for den 

ansvarshavende, 



med deres arbejde. 

Efter - elevernes egen 

evaluering ud fra 

kriterier for 

målopfyldelse 

 

- fra elev til elev 

 

- fra lærer til elev 

 

- fra elev til lærer 

 

 Eleverne udfylder elektronisk 

 

 

 

 

  Vi har talt med eleverne 

om deres faglige udbytte 

af projektet, og hvordan vi 

ser, hvem der viser synligt 

fagligt udbytte.   

Ved elevernes daglige 

færden og elevernes 

logbog/videolog kan vi 

følge elevernes oplevelse 

af undervisningen.  

 Vores erfaringer i teamet, 

som vi har talt med 

eleverne om, er at 

fremadrettet, skal der 

være materiale til de 

elever, som er færdige før 

tid. Ligeledes har vi gjort 

eleverne opmærksomme 

på, at de skal være 

opmærksomme på hvem 

de danner gruppe med, 

samt en vigtig 

strukturering af ugen. 

Kan læses i elevernes 

logbøger 

 

 

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: 



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 

 

Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 

præsenteres for eleverne 

Arbejdsform og 

materialevalg 

Hvordan skal der 

evalueres?  

 

12/8 -2015 Brainstorm til hjemmeside x Grupperne er blevet dannet Se ovenstående skema 

13/8 - 2015 Undersøgelse af sprogcentrets 

hjemmeside. 

Udarbejdelse af spørgsmål til 

kommende besøg på 

sprogcentret. 

x  Arbejde i grupperne DO 

19/8 - 2015 Besøg på sprogcentret. x  Grupperne mødtes med de 

studerende på sprogcentret og 

interviewede dem 

Efter besøget evaluerede 

vi interviewene og fandt 

ud af hvad der var 

brugbart  

 

27/8 - 2015 Besøg af Søren Peter Dalby 

Andersen angående info om 

hjemmeside. 

x    



2/9 2015 Besøg på sprogcenteret                      x   Grupperne mødtes med de 

studerende på sprogcentret og 

fik justeret deres 

skitser/kladder 

Efter besøget evaluerede 

vi interviewene og fandt 

ud af hvad der var 

brugbart og hvad der skal 

rettes til og kasseres  

9/9 2015                     x Arbejde i grupperne  

16/9 2015                     x Arbejde i grupperne  

21/9 2015 Foredrag om formiddagen 

med David Leestrup 

                  x Arbejde i grupperne  

22/9 2015                     x Arbejde i grupperne. Både i 

byen og i klassen. 

 

23/9 2015 Løbende afleveringer til 

endelig redigeringsgruppe 

                   x Arbejde i grupperne. Både i 

byen og i klassen. 

 

24/9 2015 Løbende afleveringer til 

endelig redigeringsgruppe 

                   x Arbejde i grupperne. Både i 

byen og i klassen. 

 

25/9 2015 Løbende afleveringer til 

endelig redigeringsgruppe. 

Hjemmesiden går i luften 

                   x Arbejde i grupperne Skriftlig og mundtlig 

evaluering 

28/9 2015 Besøg af Sprogcenteret hvor 

vi viser hjemmesiden og folk 

kommer med flere input. 

                   x   

29/9 2015 Sidste input til hjemmesiden    



 

 

Teamets evaluering 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte?  

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen?  

 hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 

 hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet?  

 

Link til endelige produkt, som er en hjemmeside. 

 

http://www.nisslagelse.com   

bliver lagt ind. 

30/9 2015    Afsluttende evaluering af 

lærere 

http://www.nisslagelse.com/

