
SMTTE
Sammenhæng
Danskforløb om drager i to 4. Klasser i samarbejde med læringscentret.(herefter PLC) 
Denne smtte fokuserer kun på den del af uv-forløbet hvor der samarbejdes med plc. 
Klasserne er på henholdsvis 25 og 23 elever. Når klassen samarbejder med PLC vil der 
udover klasseernes dansklærere også være to bibliotekarer til stede. 
Mål
- at fremme elevernes læselyst og læseforståelse. 
- at eleverne med hjælp kan formidle boganmeldelser via QR-koder. 
- at eleverne formidler deres boganmeldelser, bl.a. via iMovie.  
Tiltag
- eleverne præsenteres for forskellige bøger samt genrer om drager.
- uv i hvad man kan inddrage i den gode boganmeldelse.
- uv i hvordan man formidler boganmeldelse så den når frem til modtager. 
- uv i iMovies redigeringsmuligheder.
Tegn
Eleverne bliver optagede af læsning. 
Eleverne er bevidste om modtager når de skriver/formidler en boganmeldelse. 
Evaluering
Eleverne i 4.kl samt andre klasser bliver inspirerede til at læse de anmeldte bøger. Det gør 
de ved at se boganmeldelserne via QR-koderne der bliver præsenteret og hængt op 
forskellige steder på PLC. 
Mundtlig evaluering med elever og bibliotekarer. 
Hvordan har vi medtænkt de fire it-didaktiske principper for design:
Autentisk kommunikation - eleverne formidler deres boganmeldelser til andre elever via 
QR-koder. 
Faglighed, ikke aktivisme - målet for at fremme læselysten samt forståelsen aktiveres ved 
at eleverne skal formidle deres boganmeldelser via QR-koder. 
Inddragelse og accept af sociale relationer - eleverne inspirerer hinanden til hvad man kan 
inddrage i en boganmeldelse samt hjælper hinanden med tekniske fif. 
Strukturering og organisering af samarbejde - boganmeldelserne er mundtlige da en del 
svage skrivere også skal have mulighed for at præsentere deres anmeldelser. 
Mundtligheden giver mulighed for differentiering. 
Samarbejdet med PLC giver mulighed for flere hænder og dermed mere hjælp til de nye 
udfordringer. 


