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Drejebog til Blok 4  
 

Dag 1 – blok 4 (ca. 75 minutter) 
Titel Oprettelse af webshop 
Mål og evaluering Hvad skal eleverne lære i dette modul? Kendskab til webshop og oprettelse af 

en meget simpel webshop med 
produktbilleder og -tekster 

 Hvordan skal det evalueres? Eleverne skal bedømme hinanden (en 
anden gruppe) og give point. 
Underviser tæller sammen og 
bestemmer det endelige pointantal til 
hver gruppe.  
 
Der gives point for, at eleverne har 
tænkt over layout og indsat logo og 
kontaktinfo. De skal også have indsat 
relevante billeder og produktnavn. 
Webshoppen skal i layout og sproget 
skal være tilpasset målgruppen. 

Emne/læremiddel Hvad skal eleverne arbejde med? 
 

Eleverne skal lære om webshop som 
salgskanal. De skal prøve at oprette en 
simpel webshop og indsætte 
elementer som navn, logo og 
beskrivelse af ”om os”. De arbejder i 
en demoversion af en webshop fra 
Dandomain. 

Materialer Hvilke læringsressourcer skal bruges? 
(slides, artikler, video, grafik, opgaver, 
mm) 
Vejledninger til underviser. 

 PPX ”Webshop som 
salgskanal” 

 Evt. how to-videoerne fra 
Dandomain (kan bruges af 
både underviser/elev) 

 Elevopgave om webshop 
oprettelse 

 Skema til elevers egen 
vurdering af en anden gruppe 

Strukturering Hvordan skal undervisningen 
struktureres? 

Underviser giver et oplæg ud fra ppx 
om webshop som salgskanal.  
 
Herefter skal eleverne i deres gruppe 
løse opgaven, hvor de skal oprette en 
webshop til egen virksomhed i 
Dandomain. De skal gøre sig 
overvejelser om billeder og navn ifht 
deres koncept og deres målgruppe. 
 
Hvis 4 i en gruppe, kan gruppen evt. 
dele sig op i 2, så hver gruppe laver 2 
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forslag for at aktivere alle elever. Så 
skal de blive enige om hvilken én, der 
skal evalueres.  

 Hvordan skal/kan undervisningen 
indledes? 

 

 Hvordan skal/kan undervisningen 
afsluttes? 

Grupperne matches 2 & 2, og de skal 
så bedømme den anden gruppes 
webshops og give point. Se skema til 
elevers vurdering – den afleverer de til 
underviser. Underviser skal også rundt 
og se dem alle og tæller point op og 
giver endelig point til sidst til alle 
grupper. Dette noteres på skemaet.  

Elevopgaven 
 

Elevopgave – oprettelse af webshop  

Vejledning til 
underviseren 

Ppx – webshop som salgskanal 
 

 

 

 

 

 


