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Det handler om at kunne udtrykke sig!  
Velkommen til dette lille hæfte, der anmelder en række websteder og 

værktøjer, som kan give dine elever en række brugervenlige, støttende, 

udfordrende, rummelige, spændende og motiverende redskaber til at 

kunne udtrykke sig i og med.  

Fælles for disse steder er, at de giver dine elever nogle muligheder for at 

udtrykke sig, komme til orde, forklare sig, vise hvad de tænker, udstråle 

deres begejstring og på mange måder fortælle deres omgivelser noget 

om, hvad de har på hjertet.  

Et vigtigt element for vores undervisning er jo, at eleverne har 

muligheder for at komme ud med alt det, de har i hovedet. Og hvis de 

har svært ved at sætte ord på noget – skulle de måske af og til prøve 

med andet end ord. 

Derfor har vi samlet en række fine værktøjer, som vi kan anbefale, at du 

lærer at kende. De kan, på hver deres måde, bidrage til at lave en 

inspirerende og udfordrende ramme for undervisningen, der er 

brugervenlig, gratis og tilgængelig hjemme såvel som i skolen. 

Værktøjerne kan være med til at udvide elevernes muligheder for at 

udtrykke sig – fagligt i indholdet – kreativt og mangfoldigt i udtrykket.  

Det handler om at kunne udtrykke sig. 

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse, og minder om, at der jo selvfølgelig 

findes videovejledninger og blogindlæg om alle disse skønne værktøjer 

på vores hjemmeside www.laerit.dk 

 

Med venlig hilsen  

Lær IT.dk  
august 2010 
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WIX - Alt hvad du kan udtrykke 
www.wix.com 

Hvis du kun skulle lære et 

forrygende sted på nettet at 

kende, skulle du starte med Wix. 

Wix er et imponerende værktøj på 

nettet, til at lave spændende 

præsentationer. Præsentationer er 

bare ikke det rigtige ord, for med 

Wix kan ens præsentationer 

smelte sammen til de utroligste 

ting. I stedet for præsentationer 

kunne vi derfor også sige udtryk.  

Med Wix kan eleven samle tekst, links, billeder, film, lyd og musik på utallige måder og i 

utallige former og udformninger. Du kan lave en komplet hjemmeside eller måske bare en lille 

Wix, der kan sættes på opslagstavlen i 

skoleintra.  Du kan samle indholdet på 

én side, eller lave utallige sider, så det 

bliver en gåde (eller en opgave) at finde 

rundt. Noget indhold kan være aktiveret 

af dig, mens andet skal aktiveres af den, 

der ser din præsentation. Det kan fx 

være, at du sætter film og lydklip ind 

som brugeren kan tænde for. Det kan 

være billeder, der dækker over en 

hemmelig oplysning, som kun kommer til 

syne, når musen kører hen over et bestemt område, for på den måde at give gåder eller 

ledetråde til resten af ens fortælling, eller det kan være en debat, der giver mulighed for 

samarbejde, respons eller dialog mellem dig, og den der ser din præsentation.  

Wix kan præsentere alle medieklip og udtryksformer, så det er i høj grad op til eleven og 

læreren at få defineret nogle mål og grænser, inden man går i gang.  Derudover kan eleven 

faktisk indsætte de produkter, de laver på andre websteder ind i deres Wix-præsentation ved 

at benytte embedkoder
1
. Det betyder, at du kan indsætte en af dine film eller 

                                                           
1 På adressen www.laerit.dk/tag/wix/feed finder du vores videokurser og blogindlæg om Wix.  
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billedfortællinger fra Skoletube, et landkort fra Google, et mind map fra MindMeister, eller 

hvad du ellers vil inddrage i din præsentation. Kort sagt kan Wix rumme indhold af alle slags, 

det kan endda være en Wix-præsentation, som du sætter ind i din Wix-præsentation.  

Det hele svæver i skyen, og arbejdet i skolen kan altså genoptages hjemme ved computeren – 

intet kan blive væk eller gå tabt under transporten. Når eleven er færdig, kan præsentationen 

findes på en unik internetadresse, som eleven kan sende til sin lærer, men præsentationen kan 

selvfølgelig også embeddes, og dermed kan visningen af ens præsentation altså også flyttes 

over i fx elevens blog.   

Når eleven har fået respons af lærere og kammerater, kan han redigere sin præsentation, og 

rettelserne vil med det samme blive vist de steder, hvor præsentationen vises. Der er dermed 

alle muligheder for at lade proces og produkt spille sammen i udviklingen af ens arbejde, og 

dermed har læreren altså også det didaktiske valg at lade eleven gøre mere ved sit arbejde.   

Wix i undervisningen 
Mulighederne er som sagt utallige, men her er måske en funktion, du ikke har tænkt på 

tidligere. Der findes en række bøger, hvor læseren er hovedpersonen, der løbende står overfor 

at skulle træffe nogle valg. Afhængig af disse 

valg udvikler historien sig og får konsekvenser. 

Sådan en historie vil eleven nemt kunne strikke 

sammen i en Wix. Med inddragelse af lyd- og 

filmklip kan dele af historien fortælles, mens 

andet skrives. Med billeder, farver, effekter og 

baggrunde kan de skabe og understøtte 

fortællingens rum og stemning – en opgave 

der falder mange elever svær at sætte ord på. 

De kan lade nogle slutninger stå åbne eller 

inddrage læseren til selv at skrive videre på 

nogle slutninger. Kort sagt er fortællingen andet og mere end en tekst fra start til slut.  Endelig 

kan de selvfølgelig også være flere elever, der hver laver en Wix med det samme layout. 

Dermed vil det for læseren blive oplevet som én præsentation, selv om der ligger et 

omfattende samarbejde bag.  

Mere om Wix 
Vil du lære mere om Wix, kan vi anbefale vores grundlæggende videokursus om Wix, der trin 

for trin gennemgår mulighederne. På it-didaktisk.dk kan du også læse indlæg om Wix.  Endelig 

kan du også læse dette hæfte som en Wix-præsentation på www.wix.com/peterleth/tools. Her 

finder du også links til de Wix-præsentationer, som vises her.  



6 

1 

Drop papir og saks - lav collager på nettet 
www.vuvox.com 

Med Vuvox kan dine elever samle en række medieklip om et emne og præsentere det med en 

interaktiv collage. Collagen kan eleven lave lige så omfattende, som han ønsker, så der er på 

mange måder plads til at 

udfolde sig 
1
.  

Ligesom med mange andre 

værktøjer på nettet, så er 

intet uigenkaldeligt, hvorfor 

eleven altid kan gå tilbage 

og forfine eller redigere i sin 

collage. Der er intet lim, der 

tørrer, ingen printer eller 

kopimaskine der skal stå og køre og trække på skolens budgetter, og endelig så er det at lave 

en collage, jo ligeså nemt at arbejde på hjemme som i skolen, og dermed er processen og 

mulighederne utallige. 

Det giver dig og eleven mulighed for at snakke sammen om forløbet i hele processen, og små 

rettelser, der kan være vigtige set med faglige øjne, er ganske nemme for eleven at rette.   

                                                           
1
 Se mere om Vuvox på www.laerit.dk/tag/vuvox/feed 
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Vuvox er dermed elevens digitale planche-værktøj. Ideer, medier og små mængder tekst kan 

samles til en lille collage, som seeren selv kan betjene.  

Med en collage i Vuvox er det muligt at samle alle de medier, man ønsker. Man kan lave en 

billedcollage, eller indsætte lyd- og filmklip fra nettet og på den måde indlejre levende ord og 

oplevelser. Man kan indsætte områder i planchen, der kan henvises til flere ressourcer på 

nettet og så videre. Dermed er oplevelsen af at besøge en planche udvidet fra at være noget, 

man kunne se og læse, til også at være levende billeder og en fortæller, der taler til dig, og i 

det hele taget til at være en interaktiv 

oplevelse for seeren.  

Vuvox tilbyder tre programmer, 

Express, Collage og Studio. Express 

kan i løbet af et øjeblik lave en flot 

opsætning af en række billeder, fx en 

af dine samlinger på Flickr. Collage er 

det komplette værktøj, som giver 

brugeren mulighed for selv at 

komponere opsætning og 

muligheder, mens Studio på samme 

måde som Express tilbyder en fiks og 

færdig opsætning af en række 

billeder. Derudover rummer Studio 

ligesom Collage et dejligt værktøj til at beskære og frigøre dele af et billede, sådan at man altså 

kan klippe sine billeder til inden de sættes ind i collagen. 

Har eleverne deres billeder liggende på Flickr, vil de også med blot et enkelt klik kunne koble 

deres samling sammen med Vuvox, og dermed har de altså direkte mulighed for at arbejde 

med deres billeder uden først at skulle uploade, gemme eller på andre måder flytte rundt med 

deres indhold. Nemt og enkelt.  

Vuvox har med sit lave brede format et layout, der fint passer til arbejdet med tidslinjer, og da 

der ikke er nogen øvre grænse for bredden, vil eleven fx sagtens kunne arbejde med en 

planche i historie over længere tid. Tilsvarende kan man bruge sådan en planche til at vise en 

proces eller udvikling, og på den måde kan man sætte et langt forløb op, så det kan overskues 

kronologisk på en meget fin måde.  
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Det utrolige filmværksted 
www.xtranormal.com 

Hvad ville der ske, hvis vi kunne tilbyde eleverne et komplet filmhold med skuespillere, scener 

og kamerafolk? Det er spørgsmålet, som Xtranormal måske kan være svaret på
1
. Med 

Xtranormal kan eleven skabe film, hvis han kan skrive. Som udgangspunkt på engelsk, tysk og 

en række andre sprog – dog ikke dansk.  

Xtranormal er en 

tjeneste, hvor 

elevernes ideer til en 

filmsekvens kan 

iscenesættes. De 

vælger en scene, en 

eller to figurer, 

kameravinkel, figurens kropssprog og skriver figurens replikker. Replikken bliver derefter lavet 

til tale, som figuren bevæger sin mund efter. Dermed kan eleven med Xtranormal være 

instruktør, manuskriptforfatter og producent på en og samme tid, 

og påvirke alle beslutninger i processen. Samtidig er tjenesten 

eksemplarisk i forhold til at gøre komplicerede muligheder enkle 

så udover, at eleven altså har muligheder for at være kreativ og 

skabende, har han også de nødvendige værktøjer til det.  

Xtranormal er dermed både stedet med de store muligheder og de 

enkle løsninger, og det betyder, at tjenesten både er brugervenlig 

og samtidig uendelig i de muligheder, man tilbydes.  

Eneste malurt i bægeret er, at Xtranormal, ligesom mange andre 

tjenester, kun tilbyder en del af alt det sjove i den gratis version. 

Vil man rigtig til at lege og udfolde sig, fx vælge mellem flere spændende figurer og baggrunde, 

skal man købe point for at komme videre med legen. Det giver fx mulighed for at lave film på 

grøn baggrund, som så efterfølgende kan blotlægges. Dermed kan vi med vores scene fra 

Xtranormal altså skabe en helt anden animationsfilm – fx gøre figuren til journalist fra 

alverdens steder.  

Som altid på nettet, er fortrydelsesretten intakt, hvorfor vores elever ikke behøver at låse sig 

fast på ét produkt eller én løsning. De kan eksperimentere, tilpasse, forfine, lade deres æstetik 

være i dialog med deres produkt, lade processen bestemme.  Eleverne får efterhånden mange 

ideer, og ud over at de er nødt til at sætte ord på replikkerne, kan de også arbejde med 

personens bevægelser, mimik og gestikuleren, og dermed kan personens karakter altså skabes 

                                                           
1
 Se alt om Xtranormal på Lær IT på www.laerit.dk/tag/xtranormal/feed 
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og filmen få flere nuancer end bare en eller to personer, der står og snakker. Levendegørelsen 

kræver indlevelse fra eleven – programmet gør ikke noget for ham. Men med tjenesten 

Xtranormal er det muligt for eleverne at få figurer til at tage rollerne på sig. Elevens skriver 

deres replikker, og vupti er det, man har i hovedet kommet ud som noget, man kan vise for 

andre. ”If You can type, You can make movies” er da også Xtranormals slogan.  

Så med Xtranormal ligger udfordringen for brugeren i at opbygge en solid fortælling. De kan 

eksperimentere med replikker, roller, bevægelsesmønstre, kameraføring og mange virkemidler 

samtidig med at de reflekterer over valg af genre.  

Sloganet for Xtranormal burde måske derfor i højere grad være – hvis du kan forestille dig en 

handling, kan vi spille den. Dermed er vinklen altså i høj grad kreativ. Eleven er nødt til at 

forholde sig til om handlingen er interessant, realistisk, sandsynlig, levende, fængende og 

stram i forhold til vores forventninger til handlingen i en film. Alle disse overvejelser vil 

naturligt indgå både i processen, såvel som ved fremvisningen af filmen for andre. Men hvor vi 

normalt har svært ved at tage scenerne om, rette replikker, opstille personerne etc. kan vi med 

Xtranormal, som med mange andre digitale redskaber, til enhver tid gå tilbage i processen og 

redigere i netop de områder, vi ønsker.  

Der er dermed tilgivelse for fejl, mulighed for forandring, plads til udbygning, rum til 

forbedring, rammer for refleksion og ikke mindst muligheder for, at ens fantasier og ideer 

aldrig bliver låst endeligt fast.  

Xtranormal tilbyder i øvrig et lille program, som man også bør kende. Det er programmet 

State, som man dog skal hente og installere på computeren. Vær opmærksom på, at de 

projekter, man arbejder med i netversionen, ikke kan overføres til State og omvendt. Men 

State har mindst én funktion, som man savner på nettet, nemlig muligheden for at kunne lave 

voice-over på sine film, altså at eleven kan speake i stedet for at skulle skrive. Derudover er en 

anden krølle på State, at du har mulighed for at hente en skandinavisk sprogpakke (for 1 

dollar) til programmet. Der er desværre ikke dansk i pakken, men i stedet norsk, finsk og 

svensk. Men måske netop for eleverne i overbygningen, der jo skal arbejde med nordiske 

sprog i dansk, vil dette være et fint værktøj til at arbejde sproget ind og få det i øret og i 

hænderne. Oplevelsen af at køre en dansk tekst igennem Google Translate for derefter at få 

norsk eller svensk tale på sine animationsfilm er meget imponerende. Kombinerer man de 

nordiske talesynteser med sine egne danske indtalinger i State, har man faktisk også en skæg 

mulighed for at lade to personer tale sammen på fx dansk og svensk.  

Den sidste lille krølle på Xtranormal er, at man ikke skal placere det kreative arbejde og 

tidspunktet for selve præsentationen for tæt på hinanden. Ofte vil eleven skulle vente på den 

endelige film i flere minutter, og det smarteste vil derfor være at lade eleverne afslutte deres 

projekt den ene dag, og vente med fremvisning og evaluering den næste. Den færdige film kan 

selvfølgelig nemt embeddes videre, sådan at eleven fx kan indsætte den på sin blog. 
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Eleven på plakaten 
www.glogster.com 

Med tjenesten Glogster har vi et helt utroligt værktøj til at skabe store flotte plakater og 

plancher med alverdens spændende indhold.  Tilsæt billeder, video, tekst, lyd og musik, 

fuldstændig som du ønsker det. Det hele sættes op på ét stort område, som du kan tilpasse og 

designe helt efter dit hoved.  

Det hele er samlet og 

præsenteret utroligt 

lækkert og enkelt, så 

eleverne meget hur-

tigt vil føle sig hjem-

me i programmet og 

udnytte mulighed-

erne med stor selv-

følgelighed. Modsat 

mange andre tjene-

ster nævnt i dette 

hæfte, har brugeren 

dog ikke muligheder 

for at linke fra sin glog til andre steder på nettet. Ønsker man muligheder for at linke vil en Wix 

eller Vuvox være mere velegnet.  

Det bedste ved Glogster er dog 

funktionen Grab. Den giver 

brugeren muligheder for at fange 

noget nu og her, så med et head- 

set og et webcam har eleven 

pludselig også muligheder for at 

indsætte egne lydoptagelser, billeder og filmklip. Alt sammen produceret på et øjeblik og sat 

ind på planchen uden, at eleven behøver at tænke på programmer, tænke på formattyper for 

lyd-, billed- og filmklip, skulle flytte filer eller tænke på plads og placering. Det er alt sammen 

så brugervenligt, at man kan koncentrere sig om opgaven og ubevidst glemme teknikken, man 

arbejder med.   

Ligesom med mange andre af disse tjenester på nettet, er mulighederne mangfoldige, og kun 

fantasien synes at sætte grænser. Derfor er lærerens opgave, som altid, at formulere nogle 
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rammer, som er konkrete for eleven at gå i gang med og samtidig dybe og brede i deres rum 

for fortolkning.  

Udsagnsord i tekst, billede, teater, symboler, film og tale  
Et eksempel kunne være en enkel opgave, hvor eleverne i mellemtrinnet skal lave en plakat 

med de udsagnsord, de kender med samme begyndelsesbogstav. De skal derfor alle arbejde 

med den samme opgave, men ikke nødvendigvis med det samme begyndelsesbogstav.  

De skal heller ikke nødvendigvis benytte samme værktøjer til at udtrykke sig med. Nogen ord 

kan skrives med tekst, andre ord kan indtales. Nogle ord kan måske indspilles som lyd – fx at 

fløjte, mens andre ord igen kan filmes, fx at forcere eller falde. Nogen ord kan tegnes og så 

affotograferes med webcam, mens andre kan sættes ind som billeder, hvor udsagnsordet 

foregår i motivet. Udfordringen er den sammen; at udfordre elevens ordforråd for også at 

stimulere en sproglig mangfoldighed, der senere hen vil belønne eleven.  

Med denne opgave kan eleven tage et ord ad gangen og vælge mediet, som dette ord skal 

udtrykkes gennem. Dermed er opgaven enkel at gå til, men udfordrende i sine muligheder. 

Eleverne kan måske dyste om at filme så mange ord som muligt og derefter lade hinanden 

gætte, hvilket ord der filmes.  

Glogster Edu 
Glogster har begået en lille genistreg i forhold til skolerne, ved at lave Glogster Edu. Her kan du 

som lærer oprette dig som bruger og derefter oprette dine elever. Dermed kan dine elever gå 

direkte til tjenesten med de brugernavne, som du har oprettet, hvorved besværlige 

tilmeldinger og bekræftelse af e-mail kan springes over.  

Sammenlignet med andre tjenester – hvad skal jeg vælge 
Vi har tidligere kigget på Vuvox som også er et collage-værktøj, men hvor Vuvox er til mindre 

collager, man kan vise sammen med andet indhold, er en Glogster en plakat i fuld størrelse, 

hvor brugeren har adgang til hele plakaten på én gang.  

Glogster og Wix kan også sammenlignes, men igen er den vigtigste forskel, at vi på Glogster 

har det hele liggende på en og samme side, mens en Wix jo fint kan være hele hjemmesider 

med mange niveauer og undersider. Og endelig er der som sagt en væsentlig pointe ved, at 

man ikke kan linke ud af sin ”glog”. Det er måske en svaghed i nogen situationer, men samtidig 

er det også en begrænsende faktor, der er med til at gøre tingene mere enkle og overskuelige 

for eleven.  

Det rigtige valg af tjeneste kan derfor være en smagssag og et spørgsmål om, hvor omfangsrigt 

ens indhold er.  
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Tegneserier er fantastiske 
www.toondoo.com 

Tegneseriegenren er fantastisk i forbindelse med undervisning. Kombinationen af billeder, 

kropssprog, ansigtsudtryk, baggrunde og tekst gør genren eminent, når der skal formidles. 

Samtidig er der mulighed for mange former for kommunikation, når eleverne arbejder med 

tegneserier. Derfor er et rigtig godt værktøj til eksternalisering.  

I takt med udbredelsen af flere og flere online læremidler på nettet er tegneserien blevet en 

genre, som ikke længere bare læses, men som nu også produceres i stor stil. Det skyldes nok, 

at formidling i genren ikke længere afhænger af din evne til at tegne.  

Toondoo.com er et rigtig godt eksempel på en gratis tjeneste, som giver dig redskaberne til at 

formidle dig i tegneseriegenren. Der er rigtig mange muligheder, og det er nemt at gå til.  

Kom hurtigt i gang 
Gå til www.toondoo.com, hvor du opretter dig som bruger ganske gratis. Klik dig ind på 
ToonDoomaker – som vist på billedet herunder. 
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Vælg et layout – som vist på billedet og træk de elementer ind på din scene, som du ønsker 
skal være med. 

Du kan se videovejledninger til 

brugen af Toondoo ved at 

besøge IT-didaktisk.dk og 

klikke på det indlæg, der 

hedder ”Fantastiske 

tegneserier”. 

Forslag til undervisningen 
Tegneserier er rigtig gode til at formidle abstrakte begreber, fænomener og sammenhænge. I 

undervisningen kan tegneserier bruges som et refleksionsværktøj, som lærerens værktøj i 

forbindelse med formidling og mange andre ting. De kan bruges på tværs af fag og alderstrin. 

Nye ord - sprogundervisning 
Tegneserien kan bruges til at lære nye ord i sprogundervisningen, men også i dansk. Læreren 

giver eleverne 5 ord, som skal indgå i tegneserien, som de producerer med ToonDoo. 

Boganmeldelser 
En boganmeldelse lagt an som en tegneserie spiller på alle de kommunikative strenge. Billeder, 

udtryk, baggrunde og tekster. Lad f.eks. en figur anmelde bestemte scener i bogen. 

Elevernes yndlingsmusik  
Lav tegneserier på baggrund af elevernes yndlingsmusik. Det handler om sproglig 

opmærksomhed. Sangtekster er fulde af symbolsprog og sproglige billeder. 

Omskriv en tekst 
Omskriv en novelle, et digt eller et centralt sted i en roman til en tegneserie. 

Tegneseriegenren og produktion i denne genre kræver, at der tolkes på litteratur. Derfor vil en 

omskrivning fortælle meget om elevens måde at forstå den læste og omskrevne tekst på. 
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Billedfortællinger i faglige rammer 
www.skoletube.dk  

Hvis eleverne virkelig skal have de bedste betingelser for at arbejde med billedfortællinger, er 

Tubestory nok det bedste bud.  

Tubestory er et enkelt værktøj 

på Skoletube, som giver eleven 

mulighed for at samle billeder, 

lydklip, musik, små optagelser 

fra sin mobiltelefon ind i en 

samlet produktion. Dermed kan 

alle medieklip samles et sted, 

og når eleven ønsker at udgive 

sit arbejde, er det bare at vælge 

udgiv – ikke noget med filer der 

skal gemmes på en bestemt 

måde, flyttes eller lægges på 

særlige drev. Ikke noget med 

pladsproblemer eller at noget 

kan blive væk. Bare giv fortællingen et navn - enkelt og sikkert.  

Tubestory
1
 er lige så enkelt at bruge som Photostory og Movie Maker. Forskellen mellem 

Tubestory og disse programmer er bare, at det ligger på nettet, og dermed er der fjernet 

nogen af de knaster, som ligger ved at skulle arbejde ved én bestemt maskine. Arbejdet med 

Tubestory kan altså finde sted ved en hvilken som helst computer på skolen såvel som 

hjemme. Desuden har eleven mulighed for at optage lyd, billeder og videoklip direkte ind i 

deres fortælling, hvis der blot er tilsluttet en mikrofon og 

et webcam til computeren. (Hvilket måske vil være rart at 

gøre hjemme, hvor der kan være lidt anderledes ro 

omkring eleven).  

Tubestory kommer man til, når man er logget ind på Skoletube, og da tjenesten jo benytter 

UNI-login, ligger elevens projekter i Tubestory nemt og sikkert bag en kode her. Dermed er der 

heller ikke andre elever, der uforvarende kan komme til at påvirke eller skade elevens arbejde.  

Tubestory er som nævnt at sammenligne med Photostory, men med en række væsentlige 

forskelle. I Tubestory kan eleverne arbejde med lave alle de lag af lydklip, indtaling og musik, 

som de ønsker. Denne funktion giver også eleven mulighed for at lave en række spændende 

hørespil og få sine kammerater til at hjælpe sig med at indtale replikker. Selv om deres 

                                                                        
1
 Se vores mange videovejledninger om Tubestory på www.laerit.dk/tag/tubestory/feed 
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fortælling er udgivet, kan de altid gå tilbage til Tubestory og arbejde videre med deres ideer, 

og dermed kan de også nemt rette i deres projekt for småting og detaljer.  

Hele processen afsluttes med, at eleven udgiver fortællingen på Skoletube, enten som et 

offentligt klip eller måske som et privat klip, der kun vises i klassens lukkede kanal. Eleven kan 

selv efter udgivelsen til enhver tid gå tilbage til sit projekt og arbejde videre. Når eleven 

gemmer de nye rettelser, opdateres filmen på Skoletube automatisk. Dermed bevarer eleven 

altså altid mulighederne for at kunne redigere i sit arbejde, hvorfor lærerens og 

klassekammeraters feedback altså også kan give mulighed for, at eleven kan arbejde videre på 

sit projekt.  

Skabeloner. Lærerens uovertrufne værktøj 

Den måske største fordel ved Tubestory er lærerens 

mulighed for at oprette skabeloner med mere eller 

mindre komplette mediesamlinger til elevernes arbejde. Du kan altså forberede en samling 

medieklip; lydoptagelser, musik, billeder og små filmklip, som du ønsker, at eleverne skal have 

mulighed for at arbejde med i din undervisning. En skabelon skaber dermed en faglig 

arbejdsramme for eleverne, som de kan bevæge sig indenfor, og som de kan vælge at benytte 

helt eller delvist. Endelig er der også i alle Tubestory-projekter adgang til en mediesamling 

under fanen CC, som giver eleverne en hurtig og sikker adgang til et brugbart indhold udgivet 

under en Creative Commons licens.  

Tubestory i undervisningen 

Det er oplagt at inddrage Tubestory i en lang række fag og aktiviteter. Elever, 

der har lavet optagelser af deres arbejde med mobiltelefonen, kan fx benytte Tubestory til 

både at vise og redigere deres optagelser – fx boganmeldelser, dagbøger, rapporter, 

dokumentar og præsentation af fotosamlinger – ja, mulighederne er mange.  

Tænk også skabelonerne ind i din undervisning som et genialt værktøj til at have et indhold 

klar, som eleverne skal forholde sig til. Disse skabeloner kan du tilpasse, så de støtter op 

omkring jeres fag og emner, sådan at billedfortællingen fx kan være rammen for elevens 

afsluttende arbejde med emnet. Dermed har du og eleven et produkt, hvor eleven giver udtryk 

for, hvad han opfatter som væsentligt ved det indhold, I har arbejdet med. En billedfortælling 

kan fint være genstand for en del af jeres evaluering.  

Tubestory og Flickr 

Anvender eleverne tjenesten Flickr (se omtalen på side 26), kan de i øvrigt også importere 

deres billeder fra Flickr direkte ind i deres billedfortællinger.  
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Se hvad jeg kan!  
www.skoletube.dk 

Med skærmoptageren fra Skoletube kan du nemt lave fx små instruktionsfilm til dine elever. 

Blandt de mange værktøjer på Skoletube findes blandt andet en skærmoptager, altså et lille 

værktøj, som kan optage din skærm, og da du samtidig har mulighed for at indtale i en 

mikrofon, har du altså med ét fået et værktøj, der kan indfange det, du gerne vil vise til andre.  

Optagelsen gemmes automatisk som en film på Skoletube
1
, hvor du blot skal give den en titel, 

måske lægge den ind af dine kanaler, eller gøre den privat, for derefter så at embedde den ind 

på udvalgte steder i din blog eller på Skoleintra. Og hvad du kan på Skoletube - kan eleven 

selvfølgelig også. 

Optageren åbner i sit eget vindue og er 

derfor ikke en del af nogen hjemmeside. 

Så selv om vi finder optageren på 

Skoletube.dk betyder det ikke, at det 

kun er hjemmesider der kan optages. 

Tværtimod. Du kan sagtens optage et 

hvilket som helst andet program på 

computeren, fx vise hvordan eleverne 

skal bruge et bestemt program for at 

give dem konkrete instruktioner eller du 

kan vise dem eksempler på produkter, 

der kan illustrere, hvad eleven skal 

stræbe efter og huske, for på den måde at gøre opgavens formål og muligheder konkrete for 

eleven. Der er heller ikke en bestemt størrelse for dine optagelser, så du kan frit vælge om du 

vil optage hele din skærm eller blot en del af skærmen. Derudover kan du faktisk også flytte 

optageren undervejs, hvis du vil optage et andet område.  

Dine færdige optagelser ligger som sagt som film på Skoletube, hvorfor du efterfølgende også 

kan henvise eller indsætte dem i dine materialer. Prøv fx at sætte en film ind i en Vuvox, 

Glogster eller Wix-præsentation. Dermed har du et nemt og hurtigt værktøj til lige at kunne 

vise eller instruere dine elever, og du har dermed mulighed for at trække din forberedelse 

direkte ind i undervisningen på en enkel måde.  

                                                           
1
 Se mere om skærmoptageren på www.laerit.dk/tag/skoletube/feed 



 

 17 

2 

Digital gruppediskussion  
www.voicethread.com 

VoiceThread er et gratis online medieværktøj, hvis styrke ligger i de muligheder, der er for at 

en større gruppe elever eller lærere kan have 

digital asynkron samtale, dialog eller diskussion 

om et fælles indhold.   

Som du kan se her til højre, er dialogen centreret 

omkring et stort fælles vindue. Vinduet 

indeholder selve oplægget i midten, mens 

brugernes bidrag og kommentarer til produktet 

findes rundt i siderne. Ved at klikke på 

deltagernes profilbilleder, afspilles deres 

kommentar. Deltagerne kan kommunikere med 

tekst, billeder, lyd eller video, som optages direkte i VoiceThread eller uploade indhold fra 

deres computer. Derudover kan brugerne også interaktivt kommentere direkte ”ovenpå” de 

billeder, lyd og video som andre brugere har lagt op.  

VoiceThread giver virkelig dine elever nogle muligheder for at udtrykke sig, komme til orde, 

forklare sig, vise hvad de tænker, udstråle deres begejstring og på andre måder fortælle deres 

omgivelser noget om, hvad de har på hjertet. Både i forhold til deres eget skolearbejde men 

også som en spændende dialog mellem elever og lærere.  

VoiceThread er enkelt at bruge og derved kan 

fokus holdes på indhold i stedet for på teknologi. 

VoiceThread er online tjeneste og kræver altså 

ingen installation. Derfor kan skolearbejdet med 

VoiceThread også fint foregå hjemme såvel som i 

skolen. Elever og læreres VoiceThreads kan 

selvfølgelig embeddes på jeres skoleblog eller i 

SkoleIntra, fx i arbejdsrummet og dermed 

gruppediskussionerne samles, dér hvor I ønsker. 

VoiceThread kan bruges som instruktionsværktøj 

fra læreren, præsentationsværktøj for eleven, debatværktøj på klassen, evalueringsværktøj og 

på mange andre måder på tværs af fag og aldersgrupper.  

Benytter eleverne Flickr til at håndtere deres billedsamling, kan de i øvrigt også nemt få 

adgang til billederne i VoiceThread. De skal bare godkende, at de to tjenester må samarbejde. 

(Læs mere om Flickr på side 26). 
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Gør dine ideer og tanker synlige. 
www.mindmeister.dk  

Af og til kunne man ønske, at eleverne havde et bedre overblik, eller at vi måske nærmere 

havde overblik over deres overblik. Andre gange kunne man ønske sig, at eleverne havde et 

fælles papir til at notere opgaver, ideer, tanker, planlægning og indhold ned på, for at få det 

optimale ud af deres samarbejde. I begge situationer kunne et mind map lavet på tjenesten 

MindMeister 
1
 måske være løsningen.  

MindMeister.dk er en 

tjeneste, hvor du kan oprette 

et utal af punkter i mind 

maps, på nettet. Disse mind 

maps kan anvendes til 

planlægning, brainstorm, 

strukturering eller blot 

visualisering af større emner, 

og dermed give et værktøj til 

at gøre eleven bedre i stand 

til at arbejde selvstændigt, 

bruge sin tid hensigtsmæssigt 

og nå sine mål til tiden. Hvert 

punkt kan derudover indeholde en note, et hyperlink, et billede, et ikon, en opgave som er 

tilknyttet til en person at få løst og endelig kan man også vedhæfte et bilag, fx en opgave eller 

en besvarelse til et punkt.  

Da MindMeister både kan bruges af eleven selv eller i samarbejde med andre, rummer det 

derudover en lang række fordele. Set som et idéværktøj, vil samarbejdet med kammerater 

kunne inspirere og udvikle. Der er plads til alle ideer, når de brainstormer og arbejdet kan 

foregå simultant på flere maskiner. Det er derfor ikke en (ofte den samme) men flere (gerne 

alle) fra gruppen, der sidder ved computeren. Hvis eleverne i øvrigt ikke lige sidder i det 

samme lokale kan de også sagtens starte en fælles chat undervejs, ligesom de også vil kunne 

starte en samtale med programmet Skype. Så scenariet at fire elever sidder hjemme og holder 

telefonmøde mens de noterer sig ideer, opgaver, informationer og organiserer deres fælles 

projekt er altså en realitet. Dertil kommer at de selvfølgelig deler dette mind map med 

                                                           
1
 Se alle vores videokurser og blogindlæg om MindMeister på www.laerit.dk/tag/mindmeister/feed 
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læreren, der dermed kan følge gruppens arbejde, se den enkeltes bidrag og måske også blive 

inviteret med til gruppens møde over Skype for at give råd og vejledning.  

Det centrale er altså at værktøjet kan sætte ideer, tanker, huskepunkter og relationer mellem 

punkter sammen til kort som brugeren kan navigere i, søge i, tilpasse og tilrettelægge sådan, at 

det giver størst mulig mening. Med et mind map kan nogen opgaver og projekter dermed blive 

mere overskuelige. Flere synspunkter og argumenter kan komme til orde. Og eleven kan 

illustrere det overblik og omfang som denne har i et givent arbejdsområde.  

Mind maps på MindMeister kan også indeholde billeder og ikoner, der gør punkterne mere 

logiske og visuelle. Der kan knyttes bilag til et punkt, og dermed kan eleven også samle fx sit 

skriftlige arbejde, billeder eller andre filer ind i mind mappet. Der kan skrives noter til de 

enkelte punkter, og endelig kan mind mappet også indeholde links til ressourcer og 

oplysninger på nettet, kort sagt både rumme og skabe rammer for eleven at udtrykke sig i.  

Mind maps viser processen 
Mind maps er oplagte i deres form til at bygge på over længere tid. Det er nemt at ændre og 

tilpasse punkterne. Det betyder også at et mind map kan ændre sig med den forståelse som 

eleven løbende har af et emne. Et tydeligt eksempel på det, kunne være eleven der opbygger 

en ordbog. Denne ordsamling vil med tiden udvikles i takt med elevens tilegnelse af sproget. 

Men også i andre situationer udvikles eleven, eller forløbet udbygges.  

Eleven og læreren vil altid kunne se tilbage på processen ved at vælge historikfunktionen, (se 

side 21) og på den måde også bedre se den udvikling som han eller hun har været igennem. Af 

samme grund er et mind map også et stærkt værktøj for de ældste elever, som  derved kan 

skabe sig et overblik over pensum i løbet af året, og tage det frem igen op til eksamen.  

Eksempler 
Leg ”gæt en person” med MindMeister. Opgaven består i at to eller flere elever deler adgang 

til det samme mind map. En elev tænker på en kendt person. De andre må stille spørgsmål – fx 

lave punktet dansker? – er det rigtigt, kan eleven redigere punktet så det får fed skrift, eller 

modsat gøre teksten kursiv– og de kan forlænge strengen med endnu et spørgsmål – jo 

kortere streng, jo bedre løsning. Legen kan også vendes om, sådan at eleven må skrive alt hvad 

der associere eller tilknyttes en given person, og de andre spillere skal så stoppe 

vedkommende, når de vil gætte. Luk undervejs punkterne og de mange underpunkter, sådan 

at spillet kan gå i gang igen på en ren skærm.  

Et mind map kan også bruges til at kæmpe på paratviden og opfindsomhed. Lad fx eleverne 

dyste om hvem der kan skrive flest udsagnsord der begynder med V; vente, vildlede, vaske, 

vande, validere, varetage. Skriver de i det samme mind map, kan de efterfølgende tælle 

sammen på hvor mange løsninger de hver har bidraget med, ved at anvende filter-funktionen.  
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Et andet spil kunne være, at eleverne i et fælles wiki-map, som alle i klassen har adgang til, 

skriver tillægsord ordnet efter forbogstav. Når den del er afsluttet, kan eleverne så som 

opgave skulle skrive en note til hvert tillægsord, som fortæller ordets betydning fx igennem en 

handling, ”Venlig = Manden hjalp den gamle dame over gaden.” Endelig kunne en tredje 

opgave være at forbinde punkter, der minder om hinanden, sådan at venlig forbindes med 

hjælpsom, flink, rar, godmodig, overbærende, tålmodig, imødekommende, tolerant. Pilene vil 

her indikere sprogets bredde, og give dem et konkret billede af, at der er flere ord, der 

rummer nuancer af den samme grundbetydning. Dette mind map kan de vende tilbage til i 

forbindelse med deres arbejde med deres skriftlige sprog.  

Leg ”puslespil” med MindMeister. Opgaven opstår ved at flytte rundt på punkterne i et mind 

map. Denne uorden skal eleverne så ordne. Læreren, der laver dette ordnede mind map, kan 

med klone-funktionen have både en løsning og en opgave i løbet af ganske kort tid. Eleven kan 

med denne opgave trænes i at strukturere og skabe et overblik og organisere, men samtidig 

får de også arbejdet med punkternes betydning, hvorved det faglige aspekt kommer ind i 

billedet.  

Alle disse spil vil som sagt kunne foregå uafhængigt af, hvor eleverne befinder sig. De logger 

sig ind og opretter et mind map, som de deler med hinanden. Alle deltagere sidder ved deres 

egen computer og er derfor afhængig af at gå til tasterne for at kunne kommunikere med de 

andre, samtidig er de i tæt forbindelse med hinanden via deres fælles skærmbillede og de 

indbyggede muligheder for at chatte og starte Skype-opkald.   

MindMeister og interaktive tavler 
Endelig bør man også tænke MindMeister ind som en spændende ressource, hvis klassen har 

en interaktiv tavle. Forestil dig, at du har åbnet et mind map på tavlen, og at dette mind map 

er delt med eleverne i klassen. Eleverne vil herefter kunne arbejde i mind mappet – fx skrive 

ideer, synspunkter, spørgsmål eller kommentarer til dine punkter eller oplæg, og blot få 

sekunder efter at de har skrevet et punkt, vil det blive tilføjet mind mappet, som vises på 

tavlen. Altså kan enhver elev deltage ligeværdigt i disse situationer, og eleverne kan 

selvfølgelig gøre det på samme tid, hvis de ønsker det.  

Tilsvarende vil en elev også kunne fremlægge sit mind map ved blot at dele det med læreren, 

som dermed har mulighed for at åbne dette mind map på tavlen.  

Samarbejdet der ikke kan gå galt  
Når elever samarbejder, er der ofte en person der har adgang til noget – som regel, fristes man 

til at sige, er det den person med flest sygedage eller dårligst styr på sine ting, der får den 

opgave. Dermed er gruppen sårbar, og frustrationer over mistet arbejde, filer der ikke er 

tilgængelige eller mistede muligheder for at kunne deles om opgaverne og samarbejde, er 

hyppige og alvorlige.  
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Den situation undgår eleverne med MindMeister. Alle dokumenter kan vedhæftes som bilag til 

punkterne og alle har adgang til mind mappet. Samarbejdet kan dermed fungere, når og hvor 

det passer eleverne.  

Endelig kan selve mind mappet også genoprettes, så hvis en elev uforvarende kommer til at 

slette vigtige punkter, kan man med historik-funktionen, (vist herunder), altid gå tilbage til et 

tidligere udgangspunkt og genskabe eller kopiere mind mappet fra denne version. Bliver 

samarbejdet meget omfattende, kan eleverne også lave links fra et punkt i et mind map til et 

andet punkt i et helt andet mind map. Har eleven et mind map for dansk, vil han måske også 

oprette mind map om nogle af de forfattere I arbejder med. Med et link frem og tilbage 

mellem disse to mind maps, kan han altså nemt gå pensum igennem og derefter gå i dybden 

med enkelte områder.  

Friheden til at styre, planlægge og organisere er ikke altid en frihed – det er også en opgave. 

Det er en kompetence som eleven er afhængig af, ikke mindst når det gælder arbejdet med IT, 

hvor mulighederne er mange og tiden knap. Med mind mappet giver vi eleven nogle værktøjer 

til at håndtere deres opgaver. Vi giver dem et værktøj til at planlægge, indsamle og overskue 

med, og i forhold til at samarbejde med andre, lærer eleverne at indgå og overholde aftaler og 

være åbne overfor hinanden.  

Skoleversionen af MindMeister 
I stedet for at eleverne skal nøjes med en begrænset, men gratis, version af MindMeister, kan 

skolen også vælge at tilkøbe en skoleversion. Gennem Lær ITs samarbejde med MindMeister 

er det blevet muligt for skoler at tegne en skoleaftale til en meget favorabel pris. Priserne er i 

øvrigt reguleret efter skolens størrelse sådan, at alle skoler kan nyde godt af tilbuddet. 

Skoleversionen tilbyder alle funktioner til alle lærere og elever. Det betyder, at alle brugere 

kan lave ubegrænset antal mind maps, med alle de ideer og værktøjer de ønsker.  

I efteråret 2010 forventes UNI-login at være integreret på tjenesten.   
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And action!  
www.animoto.com 

Med Animoto kan eleven lave flotte, korte film om deres emne. Filmene er nemme at 

producere, man vælger bare billeder, filmklip, musik og et tema, så koger Animoto selv en film 

sammen
1
. Dermed er selve processen som instruktør ude. Produktet er en film, der holder et 

højt tempo, som visuelt er meget indbydende.  

Dermed er Animoto et værktøj, der enkelt og lækkert kan lave et flot filmklip, som eleven så 

efterfølgende kan downloade for fx at sætte ind i andre medieproduktioner, embedde for at 

indsætte i sin blog eller måske i en Wix.  

Har eleven oprettet en fotosamling på Flickr (læs mere om Flickr på side 26-27), kan deres 

fotosamling kobles sammen med Animoto. Eleven vælger blot sin fotosamling fra Flickr, og så 

henter Animoto selv billederne ind på klippebordet. Dermed kan eleven nøjes med at udgive 

deres billeder på Flickr én gang, og har derefter ikke brug for at holde styr på filer. Se i øvrigt 

mere under Flickr om, hvordan også andre tjenester kan hente indhold fra en Flickr-konto. 

Animotos store styrke er tjenestens evne til at lave utroligt flotte film, hvor dynamikken og 

effekterne kan tryllebinde seeren i de få minutter filmen varer. I den tid har vi altså mulighed 

for at fange en meget intens opmærksomhed, og det kan man jo ligeså godt udnytte til at få et 

fagligt udbytte.  

                                                           
1
 Se mere om Animoto på www.laerit.dk/tag/animoto/feed 
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Brug derfor Animoto som et krydderi i undervisningen, et oplæg eller indslag til en 

fremlægning eller måske som et filmklip, der kan danne rammen for det, I skal arbejde med 

eller diskutere på klassen.  

Produktionen af en film på Animoto går gennem tre små skridt. 1. Tilføj billeder, filmklip og 

små tekster. 2. Tilføj musik og 3. Vent mens filmen bliver lavet.  

Både med hensyn til valg af billeder, film og musik har 

du mulighed for at hente egne filer eller gøre brug af 

Animotos egen mediesamling.  

Teksterne i Animoto er meget korte. Du har mulighed 

for at skrive 22 tegn på den ene linje, og 25 på linjen 

under, så eleven er tvunget til at holde sig i overskrifter, begreber og korte sætninger. Det 

udfordrer eleven til at være præcis og målrettet.  

Når alt indhold er samlet, kan du flytte rundt på billeder og filmklip, så de kommer i den 

rækkefølge du ønsker. Det kan man selvfølgelig også efter, at man har udgivet sin film, sådan 

at der i hele forløbet er mulighed for at reflektere og 

forbedre sit udtryk.  

Animoto i undervisningen 
Lad eleverne samle billeder ind om et emne, sætte det 

sammen med musik og på den måde lave en slags 

musikvideo om et emne. Musikken kan eleverne hente 

på fx Jamendo.com. I stedet for musikken kan eleven også udforske Freesound.org for her at 

finde optagelser, der passer direkte sammen med deres emne, fx trafik, fugle i haven eller 

glæde og fest. Endelig kan de selvfølgelig også redigere musik, speak og lydoptagelser færdig i 

Audacity for at lave et komplet lydbillede til filmen. Derved bliver der også plads til at eleven 

selv kan komme til orde. 

Dermed får de med Animoto et værktøj til at sætte lyd 

og billeder sammen i et flot og fængende resultat, som 

kort kan introducere deres arbejde eller emne for 

seeren. Om filmens indhold så også er præcist og fagligt 

meningsfyldt, er op til læreren og eleverne at tage en 

snak om.  
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Fra ide til udgivelse = 1 klik  
Movie Maker Live med Skoletube Plugin 
www.it-didaktisk.dk/?p=476 

Hvorfor gøre det svært, når det kan være nemt? Når 

det kommer til at skulle lave en film og udgive den, kan 

arbejdet med at udgive filmen ligeså godt være nemt.  

Som med mange andre tjenester, der bliver fremhævet her i hæftet for deres brugervenlighed 

og umiddelbare mulighed for at blive indtænkt og anvendt i undervisningen, gælder der, at de 

hjælper brugeren forbi nogen passager, som ellers kan spænde ben for en kreativ og 

ekspressiv proces. For hvad glæde har eleverne fx af at arbejde med film i undervisningen, hvis 

de ikke nemt kan udgive den, vise den for andre, få respons og evaluering på den og måske 

sætte den ind i sin blog? Er en tjeneste ikke brugervenlig og driftsikker, ja så står vi som lærer i 

sidste ende og smider noget god undervisningstid, tillid og humør overbord.  

Brugervenlighed er netop kernen i det Skoletube Plugin, der er lavet til Movie Maker Live. 

Movie Maker skifter med overgangen til Windows 7 navn til Movie Maker Live. Til dette 

program er det muligt at tilføje et plug in, som giver brugeren en ekstra funktion på 

værktøjslinjen, nemlig Skoletube.  
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Med denne ekstra funktion kan eleven med bare et enkelt klik, 

udgive sit arbejde på Skoletube. På denne måde er noget af det 

besværlige arbejde taget fra eleven, og samtidig har vi med færre 

trin i processen også minimeret risikoen for, at noget kommer til 

at drille eleven undervejs.  

Benytter I på klassen jeres egen private kanal til elevernes 

produktioner, kan eleven også sagtens udgive sin film her. De 

vælger bare deres kanal på samme måde, som når de 

arbejder på nettet.  

Altså ganske enkelt.  

Det eneste der skal gøres, inden arbejdet går i gang i 

Movie Maker Live, er at få hentet og installeret 

Skoletube Plugin. Det gør du på Lær IT.dk, og der er 

selvfølgelig videovejledninger til hele processen.  

Vis derefter videovejledningen for eleverne, så de både lærer værktøjet at kende, men også 

ser ideen i installere dette plug in derhjemme.  

Så er I klar! 
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Vil du se min smukke fotosamling? 
www.flickr.com  

Flickr er, udover at være verdens største billedsamling på nettet, også verdens bedste sted for 

eleverne at placere deres egne billeder. Benytter I derfor Flickr til at finde billeder, er det også 

oplagt, at du lader eleverne oprette sig som brugere. Den tidligere erfaring med at bruge Flickr 

vil gøre opstarten enkel, og de vil hurtigt kunne anvende tjenestens mange muligheder.  

Vi har ofte henvist til Flickr
1
 som en utrolig ressource i undervisningen, fordi millioner af 

billeder er udgivet under en Creative Commons licens, hvilket gør dem brugbare i forhold til 

spørgsmålet om ophavsret. Men Flickr er også utrolig spændende at benytte som bruger.  

Først og fremmest sikrer det, at elevens billeder altid vil være lige ved hånden; på skolen, 

hjemme, ved den interaktive tavle på klassen, på mobiltelefonen og hvor eleven ellers måtte 

få brug for at arbejde med dem eller vise dem for andre.  

Ofte overser vi den forhindring, som eleverne står overfor, når de har taget en række billeder, 

fx med kamera eller deres mobiltelefon, nemlig at det ikke altid er lige nemt at få billederne 

flyttet over på computeren, og derfra er det bestemt heller ikke sikkert, at billederne så også 

er tilgængelige på skolen. Kort sagt er der problemer med at holde styr på billederne og have 

adgang til dem, når man har brug for det. Med Flickr kommer der styr på billederne!  

                                                           
1
 Se alt om Flickr på www.laerit.dk/tag/flickr/feed 



 

 27 

2 

”Du ser ikke en tømrer gå og lede efter sin hammer.  

Hvorfor så lade eleverne lede efter deres billeder?” 

Når billederne først er lagt på Flickr, er de klar til at blive brugt og inddraget i de fremstillinger 

og produkter, som eleven arbejder med. Eleven kan fx nemt embedde en af sine fotosamlinger 

fra Flickr, og på den måde indsætte sine billeder i forbindelse med fx et blogindlæg, og dermed 

koble ord og billeder sammen. De kan downloade deres billeder i en passende størrelse, og de 

kan relativt enkelt uploade og organisere billederne i samlinger og give dem titel, beskrivelse 

og en Creative Commons licens med de rettigheder, de ønsker. Det at give deres billeder en 

god titel, en meningsfuld beskrivelse og nogle velvalgte søgeord, er samtidig en træning for 

eleven i at gætte på, hvad andre måtte mangle af informationer og nøgleord, for at de vil finde 

elevens billede brugbart. En situation som eleven jo selv står i, i jagten på andres materialer på 

nettet. Derudover kan eleven tegne områder med noter og links direkte på egne og andres 

billeder (hvis de giver lov), og dermed kan forklaringer og kommentarer knyttes direkte ind på 

billedet. 

Flickr kan, blandt mange tjenester, også kobles sammen med fx VoiceThread, Vuvox og 

Animoto, og dermed kan eleven altså få direkte adgang til sine billeder inde i de værktøjer, 

som han arbejder med. På andre tjenester, som fx Wix og Glogster, kan billederne importeres 

ved at indsætte billedets adresse. Endelig vil eleverne også kunne hente deres Flickr-billeder 

direkte ind i deres billedfortællinger i Tubestory på Skoletube.  

Dertil kommer en lang række tjenester og værktøjer på nettet, som spiller sammen med Flickr, 

så når eleven først har lagt sine billeder her, så vil det også være nemt at koble det sammen 

med fx et af de mange portfolio-værktøjer, der direkte er bygget til Flickr, eller benytte et af de 

mange værktøjer til Flickr, der fungerer med elevens mobiltelefon.  Endelig er der også på 

selve Flickr masser af gode værktøjer til eleverne.  

Så alt i alt er der mange situationer, hvor det vil være praktisk at have ens billeder liggende 

inden for rækkevidde. Du ser jo heller ikke en tømmer lede efter sin tommestok – hvorfor så 

lade eleverne lede efter deres billeder?  



Giver dig et overblik over en række værktøjer,
som dine elever vil elske at prøve kræfter med. 

Det handler om at kunne udtrykke sig!

Fælles for disse steder er, at de giver dine elever 
nogle muligheder for at udtrykke sig, komme til 
orde, forklare sig, vise hvad de tænker, udstråle 
begejstring og på mange måder fortælle deres 
omgivelser noget om, hvad de har på hjertet. 

Værktøjerne kan være med til at udvide 
elevernes muligheder for at udtrykke sig  
fagligt i indholdet og samtidig kreativt og 
mangfoldigt i formen. 

bSarah G... Lær IT.dk
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