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Vores 4. klasse er netop vendt hjem fra Bornholm, hvor vi har været på lejrskole. Vi skal nu lave en lille bog, hvor alle vores oplevelser fra turen er samlet. Bogen skal være klassens bog til forældrene, så de får en fornemmelse af, hvad vi har oplevet. 

Mål for skriveforløbet:

Danskfagligt: 
	eleverne skal blive bedre til at formulere sig skriftligt.

blive bedre til at stave.
lære den procesorienterede skrivning at kende. 
at blive bedre til at samarbejde og lytte til hinanden.

It-fagligt:
	rettefunktioner (tekstmarkering, klip, kopiere, sæt ind, bak-tast, slet)

flyt tekst med mus.
opret dokument (ny, sidehoved og – fod, gem/gem som, hent)
repetition af netværk (drev, (etik og pakker – alt på nettet kan identificeres))
evt. arbejde med dobbeltvinduer (kommer an på, hvad eleverne kan overskue)



Klassen og de fysiske rammer:

Der er 20 elever i vores 4. klasse. Vi vil bruge skolens pædagogiske servicecenter, hvor der er maskiner nok til, at eleverne kan arbejde sammen to og to. Klassen har tidligere arbejdet med tekstbehandling bl.a. har de skrevet små historier med Write og sendt e-mails. Eleverne sættes sammen i makkerpar med hensyntagen til deres faglige styrker. 


Oversigt over forløbets faser:


	førskrivefase: Fælles brainstorm og samtale over oplevelserne fra turen.

opstilling og fordeling af ”emneliste”.
Snak med eleverne om, hvad der kunne være ”smart” at kunne i et tekstbehandlingsprogram når man skal forandre/rette – skærmdump af Writeside med ”Rediger/edit” foldet ud er lagt på overheaden.

	Itøvefase: På http://www.odhs.dk/edbdhs/edb1/99k2/svovlstikker_1.htm hentes ”Den lille pige med svovlstikkerne”. Den klippes i 4 passende stykker, som der byttes rundt på. Der laves 4 fejl, som kan rettes med baktasten. Det ny dokument lægges af læreren på forhånd i Writeformat i elevernes mappe. Fortsættes….








Eleverne får i klassen besked på/repeteret at hente dokumentet ”Svovl1” frem på skærmen. Her skal de først indsætte sidehoved: Den lille pige med svovlstikkerne, samt sidefod med navn og sidetal og siden gemme som ”Svovl2”. De har fået fortalt en rædselsvækkende historie om, at alle deres fine historier ligger på bordet på biblioteket og pludselig lukkes døren op i begge sider og der blive gennemtræk. Hvordan identificerer man nu arkene, når de jo er skrevet med maskinskrift? De retter og viser læreren det rigtige resultat i udskrift og går efter godkendelse over til

	skrivefasen: Makkerparret skriver første udkast. Parret skiftes til at skrive. Når teksten er færdig(gemt, udstyret med ….. osv), skal der gives respons.


	responsfasen: Teksten læses højt for hinanden. Der lyttes, gives kritik og rettes. Dernæst læses teksten højt for læreren og processen gentages. 



Lærerens rolle:

	læreren skal inspirere og motivere, så der er noget at skrive om.

 
	sikre at eleverne er klar over, hvordan man giver hinanden respons. 


	undervejs hjælpe og vejlede. Opmuntre og støtte.


	være konfliktløser, hvis der opstår problemer.


	i det hele taget bevare overblikket.


	evaluere forløbet sammen med klassen. 



Til sidst:

- præsentation af vores bog på en forældreaften. Forfatterne læser deres bidrag op, og  signerer!!!           




Gode råd 

file_0.wmf


file_1.wmf



I skal skiftes til at skrive på computeren. 
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	I skal lytte til hinanden, og give hinanden tid til at tale færdig.
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	Der skal være plads til begges ideer.
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	Når der gives kritik, skal I huske at rose hinanden for det gode, og fortælle det der skal laves om på en ordentlig måde.







        

