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Kendt i køleskabet
I dette nummer af Det elektroniske klasseværelse sætter
vi fokus på eleven som producent. Der skal nemlig
trænes ord til temaet MAD og laves film hjemme
i elevens køleskab. Desuden skal eleverne lave et
slideshow med spørgsmål til deres film.
I denne omgang har vi valgt at anvende
tjenester fra SkoleTube. Har din skole ikke
adgang til SkoleTube, kan du sagtens
gennemføre forløbet alligevel. Du kan fx
vælge at vise produkterne direkte fra
mobiltelefonen og lave slideshow i skolens
normale kontorpakke.

Som noget nyt
i 2013 kan du på
pspraktisksprog.dk se
en videovejledning i
SkoleTube og
Slide Maker.

Teknisk guide
Eleverne filmer hver især en film om deres køleskab i one-take. Se elevopgaverne på modsatte
side. Derefter skal eleverne arbejde med deres film.

Læg køleskabsfilmen på SkoleTube med en app
Hvis eleven bruger mobiltelefonen, kan han eller hun med held hente SkoleTube-app’en og uploade filmen direkte fra telefonen!
NB! Film fylder en del, så sørg for enten wifi-forbindelse til telefonen eller et abonnement med
trafik inklusiv – det ved eleverne alt om!
Læs om app’en til både iPhone, iPod, iPad og Android her: laerit.dk/app/
Samme sted kan man se videovejledninger.

Læg køleskabsfilmen på SkoleTube via hjemmesiden
Hvis eleverne har filmen liggende på computeren, kan de via skoletube.dk uploade filmen til
SkoleTube. Man logger på med UNI-Login.
Klik på
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2013

og vælg at uploade fra fx [Computer].

Når man uploader, er filmen automatisk Privat, så kun folk med direkte link kan se den.
Når filmen er udgivet, kan den findes under [Mit SkoleTube] – [Mine medier].
Her kan man også finde links til at dele etc.
Når filmen er klar, skal eleverne lave spørgsmål til deres film.

Brug Slide Maker til at lave spørgsmål
Med Slide Maker fra SkoleTube kan eleven meget nemt lave et slideshow med spørgsmål – og eleven kan
arbejde både på skolen og hjemme.Værktøjet er enkelt og der er derfor fokus på indholdet, ikke teknikken.

1 	Opret et slide pr. spørgsmål.
2 	Skriv en tekst eller et spørgsmål på hvert slide på engelsk, fransk eller tysk.
3 Der kan også indsættes billeder.
4 	Til slut udgives præsentationen via [Udgiv]-knappen.
Bemærk muligheden for at lade eleverne

Elevopgaver
Du skal lave en film derhjemme og fortælle dine
klassekammerater om indholdet i jeres køleskab.
Du kan bruge din mobil, smartphone eller tablet.
1 Lav et mindmap eller en brainstorm. Hvad hedder
et køleskab og hvilke navne på madvarer, grønsager,
frugter osv. kender du?
2 Nu skal du filme. Lav en intro – hvordan kunne man
byde velkommen til en film om indholdet i et køleskab? Du skal filme rundt i køleskabet og fortælle
om de madvarer, som man kan se i køleskabet.

om en præsentation.

Din film skal vare maximalt 1 minut!
3 Når du er færdig med at filme, skal du se filmen
igennem. Overvej: Taler du højt nok? Er sproget
tydeligt og forståeligt?
4 Nu skal du lave fem spørgsmål til din film. Det skal
ikke være for nemt. Spørgsmålene skal du lave i Slide
Maker. Du kan fx lave spørgsmål a la: Hvor mange
forskellige slags drikkevarer så du i filmen? Kan du
nævne to grønsager, som du så i filmen? Var der
sennep i køleskabet?
5 Filmen uploades til slut til Skoletube.
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