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Title: Resumé 

 

Nøgleord: Skal bruges i søgefunktionen på hjemmesiden   

#skrivefærdigheder, #udtryk #Resumé 

Varighed: kan bruges gentagne gange under lektioner i forskellige fag; varigheden af opgaven afhænger af 
læreren. 

Beskrivelse: 

Aktiviteten fungerer bedst som en gennemgangsfase af en lektion eller en række lektioner om et 
givent emne. 

Eleverne lærer at identificere de vigtigste begreber / ord / sætninger og reflektere over, hvad de har 
lært eller forstået ved at skrive en note eller et notat. 

Mål: 

1. Øve skrivefærdigheder - tage noter / skrive notater/ historier 
2. Identificere nøgleord/ begreber/ fraser 
3. Udvikle færdighederne til at opsummere oplysninger 
4. Udvikle gode læringsvaner 

Aktivitet(er) (Etaper): 

I slutningen af lektionen om emnet, brainstormer eleverne for nøglebegreber / sætninger, som de huskede 
og anser for vigtige. 

Ud af de elementer, som eleverne nævnte i brainstormingsfasen, vælger eleverne i par/ grupper tre-fem af 
de vigtigste begreber/ sætninger. 

Eleverne bliver bedt om at opsummere lektionen ved hjælp af de elementer, de har valgt - lave en note/ 
skrive et notat. 

I slutningen deler eleverne deres noter f.eks. online og beslutter hvis resumé er det mest præcise / mest 
nyttige som en mindeudløser. 

  



 

Tips til undervisere 

Sørg for, at der er tid nok til, at eleverne kan skrive deres egne tekster og dele dem. 

Hvis du ikke har tid nok til brainstormingsfasen – kan du give eleverne ord/ billeder/ sætninger, der skal 
bruges, mens du forbereder lektionen 

Liste over ressourcer, materialer osv.  

Board/ tavle – til at skrive elevernes ideer i brainstormingsfasen. 

Papir/ kuglepenne, som eleverne kan bruge til at skrive deres tekster. 

Evaluering/Feedback 
  

  
Evaluering fra lærere  

Hvordan vil du evaluere resultaterne af denne 
aktivitet?  

Svar her...  

Anser I denne aktivitet for at motivere eleverne til at 
øve sig i at skrive?  

Svar her...  

Mener I, at denne aktivitet er passende for eleverne 
til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for 
at forbedre deres skrivning?  

Svar her...  

        

  
 


