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Rammen fra læreplanen:

I 3.g gennemføres et individuelt eller gruppebaseret træningsforløb, 
træningsprojektet, af mindst otte ugers varighed. Som afslutning på 
træningsprojektet afleveres en individuel rapport, hvori eleven skal: 
- dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et 

hensigtsmæssigt, personligt træningsprogram
- koble teoretisk viden og kundskaber til sit personlige 

træningsprogram
- demonstrere korrekt brug af faglige termer. 



Det udvidede tekstbegreb i forhold til afrapportering

“... Derudover vil der være en session, der tager udgangspunkt i det udvidede 
tekstbegreb og ser på forskellige måder at afrapportere forløbet på, da det 
også er meget forskelligt, hvad der er afsat af elevtid til træningsprojektet på de 
forskellige skoler”. 

Så det vil jeg forsøge det næste stykke tid ved at:

1. definere begreberne det udvidede tekstbegreb og multimodalitet 
2. tale lidt om forskellige afrapporteringsformer og -formater
3. vise to eksempler på multimodale produkter
4. lade jer afprøve/udarbejde/snakke om en multimodal afrapporteringsform, 

som I kan tage med hjem





multimodal



Multimodalitet



Fra Sprog i sociale medier, 2018,
står der: 
“De fleste sociale medier giver brugerne mulighed for at kombinere mange 
forskellige modaliteter, og vores kommunikation med hinanden her er ofte 
en sammensmeltning af tekst, billeder, lyd, videoer og grafik. Det er derfor 
essentielt at de forskellige modaliteter giver brugerne mulighed for at 
udtrykke sig legende og kreativt (…)”. 
DETTE TÆNKT SAMMEN MED LÆREPLANENS: 

- dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt, personligt 
træningsprogram

- koble teoretisk viden og kundskaber til sit personlige træningsprogram
- demonstrere korrekt brug af faglige termer. 

SKABER SPÆNDENDE MULIGHEDER FOR AT GØRE NOGET ANDERLEDES/NYT/ANDET
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“De fleste sociale medier giver brugerne mulighed for at kombinere mange forskellige 
modaliteter, og vores kommunikation med hinanden her er ofte en sammensmeltning af 
tekst, billeder, lyd, videoer og grafik. Det derfor essentielt at de forskellige modaliteter giver 
brugerne mulighed for at udtrykke sig legende og kreativt (…)”. 

Fordele: Eleverne anvender allerede denne meddelsesform (snap, Insta etc og kan læse en anderledes 
kompleksitet (I vores øjne), da fx emojis vægtes lige så højt som det skrevne ord. Det er visuelt, legende 
og kreativt. Grafik, lyd og billeder kobles.  

Ulemper: Er det akademisk? Genrekendskab som traditionel rapportskrivning mistes? Kræver en 
anderledes rettestrategi for os som undervisere (tager længere tid - på kort sigt, hvad med lang sigt?, og 
at vi som undervisere skal vægte meddelsesdesignet - eller hvad? 

Genreforståelse er udfordrende for mange elever.  



Rapporten

- klassisk 4-5 sider med formål, målsætning, teori, træningsform, -dagbog og 
resultatbearbejdelse. Det kan helt sikkert noget

- PP
- Poster
- Fremlæggelse
- Vlog
- Videoessay
- podcast
- screencast 
- tegne og fortælle
- etc. 



De tre temaers produktkrav

Ultimate: Der skal laves en rapport med målsætning for projektet, en træningsplan/et træningsprogram for 
træningen hjemme og et program for modul 5-7 (gruppevis), samt en træningsdagbog, hvor de udførte træninger 
noteres. Rapporten skal ligeledes indeholde en evaluering af slutresultatet og refleksion over effekten af 
træningen.

DanceFit: Nedskriv en træningsplan: Træne hvor ofte og hvor meget. Undervejs Obs: Du skal have nedskrevet og 
sendt ovenstående info til din lærer inden næste lektion. Din lærer skal godkende dine målsætninger. Lave en 
evaluering af forløbet: Har du forbedret dine tests? Hvorfor og hvorfor ikke? Hvor meget har du trænet, hvordan 
har indholdet været (lang tid nok, ofte nok, hårdt nok osv) og hvordan stemmer det overens med dine 
testsresultater?  Er du blevet bedre til rytme?

Crossfit:Individuelt: Kort videoaflevering med redegørelse og analyse af træningsprojektets forløb med afsæt i 
crossfit. 



Om video-podcast
Formalia til din video
Videoen er 5 fordybelsestimer og skal indeholde:

● Indledning - med formålet for dit træningsprogram
● Sundhedsprofil ift. træningsprogram

● Målsætning

● Træningsprogram for hele træningsprojektet
● Teori, der er koblet til praksis

● Testresultater, gerne med forklaringer der er teoretiske (og 
bundet til praksis)

● Evaluering m. konklusion & perspektivering

● Brug gerne kreative effekter, som tavle, billeder, tegninger, 
danse, oplæsning, alt der støtter op om jeres fokus. HUSK 
at jeres modtager ikke kender jeres fokus. Så start med at 
præsentere det.  Find inspiration fx på pinterest (grafisk 
facilitering hvis du gerne vil tegne)



Eksempel på video-podcast
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Eksempel på video-podcast



Et metaeksempel over dagen i dag: 

Eksempel 2:

På tavlen (og til at tage med hjem):

I kom i morges og har været gennem:

Formål: hvorfor

Hvordan: teori, praktik og proces og produkt

Mål: sammen skulle I gerne have reflekteret, lært, 

hygget jer, været sammen → 🥰

🏃🏋🤸 🤽 🧘🧗⛹🤾

🥵 🥱 😴🤗😪😵
🤐🥴🤢✊👊🤛🤜
👏🙌👐🤲🤝🙏🛀



Refleksioner over jeres krav til afrapportering 

Hvordan skal eleverne have feedback? Formativ/summativ. skriftligt/mundtligt. løbende feedback

Hvordan skal eleverne dokumentere deres “egen” træning? 

Hvordan skal eleverne demonstrere deres evne til at:

- dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt, personligt træningsprogram
- dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt, personligt 

træningsprogram
- dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt, personligt træningsprogram

Hvordan skal eleverne vise deres evne til at: 

- koble teoretisk viden og kundskaber til deres personlige træningsprogram?

- demonstrere korrekt brug af faglige termer?


