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1. Lær CoSpaces lidt nærmere at kende

indrog
Elevopgaverne er lagt an på, at de kan løse dem
nDu
esskal
eL logge
med
oVlave en såkaldt klasse med et
ved hjælp af små instruktionsvideoer til opgaverne. sådant space i forvejen, som eleverne så logger ind på.
Eleverne logger nemlig i Skoletube ind i Cospaces med
Hvis du ser disse videoer i forvejen, har du en god
idé om, hvad CoSpaces går ud på og hvad eleverne Unilogin, men de skal derefter bruge en såkaldt
klassekode
for at
bliver bedt om.
lam
etkomme
aR helt ind i CoSpaces. Den skal
lave.
skal du hente spacet til
og
,drså
o ler
edder
ne en
reddel
re åord,
s go ,ksyt åp gid rof edemmerf rekriv mdu
os som
,dro lærer
egnam
re rDerefter
eD
via
Hvis du gerne vil være lidt foran eleverne:
.sneopgaven,
tegem reI vil
ksitlave,
kaf m
oset link. Så ligger det klar til elePå Skoletube findes introduktionsvideoer og ideer til verne, når de logger ind med klassekoden.
Se,ghvordan
duelogger
elske
rt tleord
hundervisningen:
teeller
relleetdhelt
ro ektredje
slegne ted ,dro eksnad ted mo eksåm
id rednim
nedrOind og henter et space i denne
https://skoletubeguide.dk/project/cospaces/
det!
!ted vørP .gnindyteb stedro lit gis ettævideo:
g namSådan
nak åstarter
S .gorpdu
s opgaven Mein Schulhof.
Du kan også læse vejledningen Sådan starter du opgaStart gerne med at se videoen
ven
Schulhof,
https://skoletubeguide.dk/cospaces-for-begyndere/.
,gnindyteb eksnad stedro tæg ,tjø
h tMein
edro g
iS :EVAGhvis
PO du foretrækker det.
Skal
Deutsch im Freizeitjob,
Længere nede på siden er CoSpaces´.reegne
ntratutorials.
p ne dem n
gilndu
emarbejde
mas gomed
retoopgaven
n
ser
du
også
bare
denne
video
eller
læser vejledningen–
En god rækkefølgeBrutilg en start er at se:
ordbog
ro
en Edu - Beginner tutorial
princippet er det samme.
- Creating with CoSpaces
h
re

vis i

er usikre for Beginners (programmering i
- The
Sammenlign
n-gCoBlocks
ilnemm
aS Basics
IDROF
KSNAD
KSYT
CoSpaces)
Link
til
at
hente
det
forberedte
space til
og ret tillit ter go
)tæg tid dnurgeB(

rigtig

gitgir

ksnad åp mos netsæn redyL

Mein Schulhof: https://edu.cospaces.io/VPZ-MBM
rekkis
rehcis
Link til at hente det forberedte space til
Deutsch im Freizeitjob: https://edu.cospaces.io/YTH-KYZ
shces

2. Bliv klar til at logge ind og starte opgaven
blah du vil bruge, til du
med eleverne
OBS: Vent med at hente detnespace,
I CoSpaces arbejder eleverne i såkaldte spaces, som
de enten selv laver eller som er forberedte af deres
lærer. I opgaven Mein Schulhof og Deutsch im Freizeitjob arbejder dine elever i spaces, der er forberedt af os.
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alknudu skal gøre med
ser videoen og ved præcist,rhvad
linket.
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Læringsmål efter 7. klasse, Fælles Mål, Tysk
Kompetenceområder

Færdigheds- og vidensmål

Omsatte læringsmål i forløbet

Mundtlig kommunikation Eleven kan udtale ord og udtryk

Eleven optager egen udtale af ord og
udtryk fra skolegården og bruger i sit
eget vr-univers

Skriftlig kommunikation

Eleven skriver ord og udtryk fra skolegården ind i eget vr-univers

Eleven kan skrive enkle ord og udtryk

Læringsmål efter 7. klasse, Innovation og entreprenørskab

me:

Kompetenceområder
:emaN

Færdigheds- og vidensmål

Personlige ressourcer

seL promedEleven
roVhjælper andre elever videre, hvis
Ansvar i forhold til egnen
ogefælles
jekter
de kører fast i CoSpaces

Omsatte læringsmål i forløbet

Læringsmål 6. klasse, Fælles Mål, Teknologiforståelse

lam etaR

ogervidensmål
og
der
,drså
o ler
edKompetenceområder
ne en
reddel
re åord,
s go ,ksyt åp gFærdighedsid rof edemm
f rekriv mos ,dro egnamOmsatte
re reD læringsmål i forløbet
.sne tegem re ksitkaf mos
Digital myndiggørelse
Eleven kan kritisk reflektere over digiEleven kan reflektere over anvendeligtale artefakters betydning for egen og
heden af deres læringsunivers for dem
elske
rt tleord
h teeller
relleetdhelt
ro ektredje
slegne ted ,dro eksnad ted mo eksåm gid rednim enedrO
fælles praksis i konkrete situationer
selv og andre elever
det!
!ted vørP .gnindyteb stedro lit gis ettæg nam nak åS .gorps

ro
re

Digital myndiggørelse
,gnindytEleven
eb ekshar
nadviden
stedrom
o tædigitale
g ,tjøh artefaktedro giS :EVEleven
AGPOfår viden om virtual reality-tekters potentialer
.rentrapog
nebetydning
dem ngilinkonkrete
emmas gonologiens
reton potentiale i undervisning
situationer
Brug

Sammenlign
ngilnemmaS
og ret tillit ter go
rigtig

gitgir

ordbog
en
hvis i
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)tæg tid dnurgeB(

KSNAD

KSYT

ksnad åp mos netsæn redyL

rekkis

rehcis
shces
neblah
ralknu
nekcirts

Seite 1

iN

Niveau
fpoK thets tleW enieM – fualLÆRERVEJLEDNING
revnemehT
Themenverlauf:
Digi1Deutsch				

ändert
tLæringsmål
rednä- rDeutsch
ev limeFreizeitjob
iv sad ,suriV niE
Læringsmål efter 9. klasse, Fælles Mål, Tysk
Kompetenceområder

Færdigheds- og vidensmål

Omsatte læringsmål i forløbet

Mundtlig kommunikation Eleven har viden om kommunikations- Eleven optager egen udtale af ord og
strategier bestemt af situation, afsender udtryk fra en arbejdspladssituation ind i
og modtager
eget vr-univers
Skriftlig kommunikation

me:

Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender
og modtager

Eleven skriver ord og udtryk og små
dialoger fra en arbejdspladssituation ind
i eget vr-univers

Læringsmål :efter
ema9.
N klasse, Innovation og entreprenørskab
Kompetenceområder

Færdigheds- og vidensmål

neseL medOmsatte
roV læringsmål i forløbet

Personlige ressourcer

Ansvar i forhold til egne og fælles
projekter

Eleven hjælper andre elever videre, hvis
de kører fast i CoSpaces

lam etaR

9.o klasse,
Teknologiforståelse
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edLæringsmål
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Færdigheds- og vidensmål
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reflektere
elske
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h tDigital
eeller
relleet
dhelt
ro ektredje
slegne ted ,Eleven
dro ekskan
nadkritisk
ted m
o eksåmover
gid rdigiednim eEleven
nedrOkan reflektere over anvendedet!
!ted vørP .gnitale
ndyartefakters
teb stedro betydning
lit gis ettæfor
g nindivid,
am nak åS ligheden
.gorps af deres læringsunivers for
fællesskaber og samfund
dem selv og andre elever i klassen som
,gnindyteb eksnad stedro tæg ,tjøh tedro giS :EVlæringsfællesskab
AGPO
.
r
e
n
t
r
a
p
n
e
d
e
m
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i
l
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e
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m
a
s
g
o
retonfår viden om virtual reality-tekDigital myndiggørelse
Eleven har viden om digitale artefakEleven
Brug
ters potentialer og betydning i konkrete nologiens potentiale i undervisning og
ordbog
ro
en
situationer
oplæring på arbejdspladser
hvis i
re
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