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Eksempel på et kort undervisningsforløb i dansk med SMTTE-modellen som dynamisk model til 
et arbejde med et didaktisk perspektiv 

Rasmus Fink Lorentzen 27.01.09 

 

3. klasse – tre lektioner i dansk 

Indhold: Grønlandsemne 

Produkt: hjemmeside til klassen 

Undervisningsforløbet er fiktivt og er inspireret af et eksempel (s. 35) i bogen Danskfagets it-didaktik, 
Gyldendal 2007 og er organiseret vha. SMTTE-modellen 

 

Mål (herunder skelnes mellem dannelsesmål og faglige mål) 

Dannelsesmål: 

Målet er at eleverne forstår sig selv om aktive borgere i det moderne kommunikations- og videnssamfund, 
og at de udvikler en kritisk informationskompetence og en æstetisk kompetence  

Faglige mål i forhold til trinmål efter 4. Klassetrin (Fælles mål 1, se s 16-17). Målene er at eleverne: 

• Læser skønlitteratur og faglitteratur der er skrevet til aldersgruppen 

• Øver sig i at oversigtslæse og punktlæse 

• Arbejder med at skrive sammenhængende om viden, fantasi og følelse 

• Lærer at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier og at 
eleverne kan sammenligne disse med deres egne værdier 

• Kender forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion 

• Arbejde med at udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner 

• Øver sig i at søge informationer på forskellige måder 

Sammenhæng 

Hele skolen har en emneuge om Grønland. Alle klasser skal studere emnet på hver deres måde og ende 
med at lave et produkt som alle skolens elever og forældre kan se. 

Tiltag 

Eleverne er organiseret i grupper, og i dagens tre lektioner skal de arbejde med følgende tre faser: 
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• Fase 1: eleverne orienterer sig på nogle udvalgte hjemmesider. Læreren har på forhånd fundet links 
til sider med relevant indhold, form og sværhedsgrad. Maks. 15 minutter. 

• Eleverne udvælger et emne som de vil fordybe sig i 

• Fase 2: eleverne fordyber sig i deres emne, de finder relevante tekster og de læser og ser billeder. 
Materialet kan foruden nettets tekster her være bøger fra skolens bibliotek som læreren forinden 
har samlet i en emnekasse 

• Fase 3: eleverne opretter et undermenupunkt på klassen site. Her komponerer og layouter de en 
hjemmeside om deres emne (det er ikke sikkert de bliver færdige samme dag!) 

Tegn 

• Eleverne kan skelne relevant information fra ikke-relevante (og måske ligefrem fiktive) oplysninger 

• Eleverne lykkes med at producere hjemmesiden 

• Man kan se at eleverne har bearbejdet viden de har fundet/læst 

• Eleverne udtrykker holdninger og værdier 

Evaluering 

Dagens undervisning evalueres ved at eleverne slutter med at skrive 10 minutter i deres individuelle 
logbog. 

Gruppens hjemmeside, arbejdsindsats og læring evalueres til sidst i forløbet. 

 

 

 


