
Lav en e-bog om årstiderne
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Målgruppe: 6-12 år

Tidsforbrug: 2-6 timer

Materialer: Book Creator fås kun til tablets eller kan bruges 

online på computeren. Deltagerne skal derfor have adgang 

til en tablet med Book Creator installeret, eller en 

smartphone til at optage billeder/video/lyd og en computer 

med adgang til Book Creator. De, der gennem skole eller 

institution har adgang til BørneTube, SkoleTube eller 

StudieTube, har adgang til Book Creator derigennem. For 

andre er det muligt med en gratis prøve.

Om Book Creator

Book Creator er et digitalt værktøj, der kan bruges til at 

skabe, læse og dele e-bøger. Bøgerne kan indeholde 

billeder, tegninger, video, musik eller lydoptagelser, og 

der kan tilføjes elementer som pile, talebobler og 

klistermærker. Book Creator kan derfor bruges til en 

række forskellige aktiviteter. Deltagerne kan lave en bog 

om en særlig interesse de har, f.eks. deres skolehave 

eller yndlingssted i naturen. Den kan også bruges i 

læringsforløb, hvor bogen kan være et sjovt alternativ til 

en rapport eller en PowerPoint-præsentation. E-

bøgerne kan udgives, så andre også kan læse dem.

Aktivitet udviklet af Dr. Monica Burns for Book Creator og videreudviklet af Cathrine Rafn 

Crety for Naturlig Teknik



Beskrivelse

Hver årstid er unik! I denne aktivitet kan børnene lave en bog om årstiderne. Det er bedst, hvis bogen laves, mens en årstid 

finder sted, da børnene kan gå udenfor, tage billeder og dokumentere årstiden til deres bog. Bogen kan f.eks. indeholde:

• Billeder af naturen i denne årstid med forklaringer på forskellige fænomener (kastanjer, blomster springer ud, gæslinger 

og ællinger, pollenallergi mm.) 

• Hvilket slags vejr, der er typisk for årstiden. Børnene kan tage videoer af vejret og tilføje til bogen

• Hvilke aktiviteter kan de bedst lide at lave udendørs på denne årstid? Børnene kan tage billeder af dem selv eller andre, 

der laver aktiviteten

• Hvad sker der med dyr og planter på denne årstid? Børnene kan tage billeder af blomster, der skyder op om foråret, eller 

blade, der falder af træerne om efteråret. De kan også undersøge, hvordan forskelligt dyreliv opfører sig på denne årstid 

og skrive om det i bogen. 

• Guide til, hvordan man er bedst forberedt på at være ude i naturen på denne årstid. Skal man huske varmt tøj? 

Gummistøvler? Myggespray? 

Børnene kan enten lave bogen kun om den nuværende årstid, eller de kan føje elementer til bogen henover et år, så de til 

sidst har en samlet bog om alle årstiderne. 

NB Husk, hvis børnene tager billeder af dem selv eller andre til brug i deres e-bog, at de skal have tilladelse til at bruge 

billedet. Overvej derudover kun at vise bogen i klassen og ikke udgive den offentligt.

Aktiviteten er oprindeligt udgivet som en del af hæftet ”15 science projects for Book Creator classrooms” af Monica Burns: 

https://bookcreator.com/2018/07/15-science-projects-for-book-creator-classrooms/.

https://bookcreator.com/2018/07/15-science-projects-for-book-creator-classrooms/

