
Til it i dansk på mellemtrinnet - faglig it-didaktik
Endags Tur til danfoss universe for modtageklassen - 6 elever i alderen 7 til 15 år.
Baggrund: klassen vandt en endagstur i en ipad-konkurrence på skolen, og vi tænker at de  
skal en tur til Danfoss universe
Smtte-model
Mål: så meget mulig dansk tale ind i det som muligt - dele deres viden og oplevelse med 
og på turen overfor den stamklasse de bliver tilknyttet samt deres forældre (forældre-
formidlings-gangen først) 
Dvs formidlingsdelen foregår via ipads apps, som de skal finde ud af hvad kan, vi kan sige 
inden at det skal være i keynote eller bookcreator el. Lign.
Evt. Kunne vi optage interviews undervejs - eller have noget indtalt det de laver på ipad 
om turen/det vi har lært. Interview-ofre kunne evt. Være togpersonalet på vej derned, eller 
en af guiderne i dan-foss universe der fortæller om hvad de er glade for ved deres arbejde.
Evt. Kunne vi ligge noget ud på nettet på en eller anden måde >< eller bedre m ansigt til 
ansigt-kommunikation?
Et mål for børnene er også at få set noget af DK på vejen ned til danfoss universe.
Prøve at slippe kreativiteten løs/ den indre ingeniør i danforss universe
Turen har også et socialt sigte - at have det sjovt sammen.
Fejre at vi har vundet :-)
Sammenhæng
Se det vi skrev om baggrund. Eleverne har forskellige sproglig baggrund, og har alle været 
i DK mellem 1 og 3 år, dvs. det er forskelligt hvad de kan på dansk. Det er vigtigt med 
forforståelsen op til sådan en tur, da de ellers mister fokus.
I en til to uger op til turen arbejder vi med forforstålsen og forberedelse til turen. Vi besøger 
fx. Skolens nye Lego-lab og er lego-ingenører for en stund, så de er sporet ind på hvad de 
laver i dan-foss universe/opfinder ting.
Tiltag
Vide noget om turen derned - iagttage og kunne kommunikere om det de ser og oplever 
på turen derned - evt. Guideagtigt
De skal undervises i hvordan man interviewer - evt. Se klip på ipad fra dr.dk hvor der bliver 
interviewet.
Evaluering
Vi kunne sende et spørgeskema ud til forældrene og de klasser der har hørt oplæggene 
med spørgsmål om hvad de fik at vide om dels turen og danfoss universe under det 
eleverne fremlagde. Spørgeskemaerne skulle så sendes tilbage, så 
modtageklasseeleverne kan se, om der er noget de skulle øve sig i, når de fortæller. Dvs. 
Det er både fakta og fremførelse, de bliver evalueret på.
Tegn
At de tilegner sig nye ord, som de ikke kendte i forvejen.
At de kan snakke i hele sætninger i flow, og bruge nye begreber, også når de fremlægger.
Skal sendes til ralo@viauc.dk - senest d. 25. Feb


