
Workshop
Multimodale tekster

Samarbejdsprojekt 
Thisted Bibliotek og PLC på 

Thisted Kommunes folkeskoler



Dagens program
8.00: Velkommen og introduktion til projektet, multimodalitet og 21th 
Century Learning Skills 
8.45: Hvordan klæder vi vores elever på til informationssøgning og 
kildekritik?
10.15 - 10.35: Kort pause
10.40: Sådan opretter du en blog
11.15: Opret blog selv, vælg layout mv. (lav blog) 
12.00: Frokost
12.45: Sådan laver du blog-indlæg
14.00: Information om skolebesøg 
14.15: Opgave: Undervisningsplanlægning
14.45: Eftermiddagskaffe, opsamling og afrunding
15.00: Tak for i dag



En mobil PLC medarbejder i en decentral skolestruktur

Workshop Skolebesøg Elevproduktion
Fælles 
digital 

samling

1 lærer og 1 
PLC-medarbejder 
fra hver af Thisted 

Kommunes 15 
folkeskoler. 

Kompetenceløft og 
undervisnings-
planlægning

Besøg i klassen af 
Eva og Tenna/Lene. 

Eleverne lærer at 
informationssøge og 

være kildekritiske, digte 
videre på en fortælling 
med fokus på fakta og 
fiktion, samt oprette en 
blog og lave blogindlæg 
med tekst, billeder og 

videoklip

Selvstændig 
elev-produktion 

i klassen:
Elever producerer blogs 
med indlæg ud fra den 

lokale fortolkning af 
projektets titel

Links til elevernes 
blogs sendes til Eva, 

som samler disse til en 
fælles kommunal 

samling, så alle kan se 
hinandens produktioner



● Kollaboration
● Problemløsning og 

innovation
● Videnskonstruktion
● Kompetent kommunikation
● Selvevaluering
● It og læring

21th. Century Learning Skills

http://www.youtube.com/watch?v=nLcH4OvCtaM


● Kollaboration: styrker samarbejdsevnen 
hos eleverne, så de bliver i stand til at 
lytte til andres idéer, forhandle, lave 
aftaler og skabe noget sammen med 
andre.

● Problemløsning og innovation: 
læringsaktiviteter, der styrker den kreative 
tænkning hos eleverne, så de bliver i 
stand til at løse virkelige problemer

● Videnskonstruktion: elevernes mulighed 
for at konstruere viden, så de bliver i 
stand til at integrere og vurdere 
oplysninger for at bruge dem produktivt i 
deres arbejde. Eleverne skal kunne 
konstruere viden, som de kan overføre til 
og bruge i praksis

● Kompetent kommunikation: elevernes 
evne til at kommunikere hensigtsmæssigt, 
så de bliver i stand til at fremstille og 
tilpasse kompleks eller multimodal 
kommunikation om forskellige emner til 
bestemte målgrupper.

● Selvevaluering: elevernes evne til at 
evaluere sig selv og hinanden, så de bliver i 
stand til at tage ansvar for deres 
arbejdsprocesser og læring.

● It og læring: digitale kompetencer hos 
eleverne, så de bliver i stand til kompetent 
at bruge informationer og designe 
vidensbaserede produkter ved hjælp af it.





MULTIMODALITET
Multimodale tekster 
har altid eksisteret...

● skrift
● billeder
● lyd
● levende billeder
● skemaer
● søgefelt
● ikoner og symboler
● modeller.

Computerspil
Youtube
Sociale medieprofiler: 
Instagram, Snapchat, 
Facebook...
Sms’er
Internettets store bibliotek

http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/OpslagsvaerkerVirtuelle/DanskLexMellemtrin/ikon.aspx
http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/OpslagsvaerkerVirtuelle/DanskLexMellemtrin/symbol.aspx
http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/OpslagsvaerkerVirtuelle/DanskLexMellemtrin/ikon.aspx


 

● at kunne skabe multimodale tekster på grundlag 
af kulturelt etablerede tekstmønstre  

● at kunne udnytte de semiotiske ressourcer, som 
egner sig bedst i forhold til situation, intention og 
adgangen til ressourcer  

● at kunne opleve, forstå, analysere og vurdere 
multimodale tekster. 

Den multimodale tekstkompetence indebærer følgende: 





        Barn i Thy
Informationssøgning

            Google og gode lokale hjemmesider
     Biblioteksbaser, faglitteratur, skønlitteratur, artikler

                     
                                         Vælg det rigtige…….





Søg smart….
Søge

       Skimme

                   Udvælge

                                 Vurdere

                                            Plukke tekst

                                                                Gøre til sin egen



      
       Skim - og - smid - væk

- skim ned over siden for at få et overblik 
- vurder internetadressen, der kan sige 

noget om relevans
- skim efter søgeordene i teksten
- skim manchetten 



Vurdering af hjemmesider
Hvem siger hvad og hvorfor?

Checkliste:
Hvem har lavet siden
Kontaktinformation eller “om os”
Formål med siden
Målgruppe
Er informationerne fyldige
Er siden opdateret
Links på siden - er de stadig aktive



Billedsøgning
  Hvordan og hvad må man bruge?



To lokale hjemmesider I 
ikke kan undvære

                www.museumthy.dk
                   www.arkivthy.dk

http://www.museumthy.dk
http://www.arkivthy.dk


Gode søgeord/emneord

Forbered jer på klassen eller i grupper:

Bliv klogere på dit emne: hvem, hvad, hvornår, hvorfor?

Find relevante og præcise søgeord

Lav evt. et søgeords-hieraki



Søgeords-hieraki

Eksempel:

Vindenergi/vindmøller/Thy/testcenter/Østerild Plantage



      Online-opslagsværker og skolebiblioteket

faktalink

wikipedia
denstoredanske

https://faktalink.dk/
https://faktalink.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Forside
https://da.wikipedia.org/wiki/Forside
http://denstoredanske.dk/
http://denstoredanske.dk/


Linket til Cicero finder I på Thistedskoler.dk nederst i venstre hjørne

Eleverne kan selv søge yderligere 
materialer på skolens bibliotek via. 

CICERO



Kildekritik bøger

Skim dine søgeresultater på søgebasen

Bemærk DK5 opstilling eller skønlitteratur

Gå til til hylden i skolebiblioteket og find bøger

Vurder relevans: skim bagsidetekst og se i 
indholdsfortegnelse

Check udgivelsesår foran i bogen

Er bogen for svær - eller?



Biblioteket i Thy 
Skønlitteratur, faglitteratur og digitale tilbud

http://kulturrummet.dk/biblioteket

http://kulturrummet.dk/biblioteket
http://kulturrummet.dk/biblioteket


/forfatterweb.dk/

https://forfatterweb.dk/
https://forfatterweb.dk/


skoda.emu.dk/

http://skoda.emu.dk/
http://skoda.emu.dk/


https://ereolengo.dk

https://ereolengo.dk/
https://ereolengo.dk/


https://biblo.dk/

https://biblo.dk/
https://biblo.dk/


http://integrabib.dk/thisted-natpark/

http://integrabib.dk/thisted-natpark/
http://integrabib.dk/thisted-natpark/


Listen over de mange gode søgedatabaser finder I her: 
http://barnithybibliotekar01.blogspot.dk

http://barnithybibliotekar01.blogspot.dk
http://barnithybibliotekar01.blogspot.dk


Opgave: Informationssøgning
Med udgangspunkt i et af dine undervisningsfag, vælger du en 
elevopgave, der tager udgangspunkt i lokalområdet om skolen.
Fx.: Dansk → skriv en novelle om vandtårnet ved Tingstrup

Opgave:
1. Indsæt fakta ord i et søgeords-hieraki: 

Ex.: Thisted - Tingstrup - vandtårn
2. Brug søgeordene til at søge tekster og hjemmesider frem i 

forskellige databaser
3. Skim og vurder resultaterne, og gem i foretrukne - du skal 

bruge resultaterne senere på dagen



KAFFEPAUSE 



weB-LOG





barnithysnedstedlaerer.blogspot.com



Under indlæg skrives blog-indlæggene som sider/kapitler i en bog. 
Indlæggene ligger på forsiden i omvendt kronologisk rækkefølge og kan 
læses ved at rulle ned på siden. Mere om det senere. 

Modsat blog-indlæg, kan du under ‘sider’ lave det, der vil svare til en ny fane. 
Her navigeres læseren altså over på en ny skærmvisning. Hvis vejen til at 
sider skal være synlige på forsiden, skal du rette dette under layout.

Under layout bygger du din blog op i elementer. Hvad skal stå øverst, hvad 
skal stå i højre side osv. 

‘Skabelon-knappen’ sender dig videre til blogger-design. Her kan du 
omvælge og justere farver, skrifttyper mm. - den æstetiske del af layoutet. 







Besøget varer fra 8.00 - 12.00. 

Vi indlægger selvfølgelig en 
formiddagspause. 

Vi skal være i et lokale, hvor 
eleverne kan følge med på 
projekter og arbejde på deres 
chromebooks. 

SKOLEBESØG



Hvad skal I som lærere have forberedt til vi kommer på besøg?

- Inddel klassen i grupper på 2-3 personer

Praktisk info om oprettelse af blog på skolebesøg:

Bloggen kommer til at have en fast adresse:
barnithysnedsted1.blogspot.dk
Det betyder ikke, at bloggens navn er fast.

På skolebesøget bliver bloggen oprettet - således behøver I ikke stå med 
det alene med klassen. 



Opgave: Undervisningsplanlægning
“Barn i Thy - der hvor jeg bor”

Hvilke(t) fag tager jeres undervisning udgangspunkt i?

Hvad skal I i forvejen lave i foråret i dit/jeres fag? 
Hvordan kan det kombineres med emnet og formidles som multimodal tekst?

Hvilken type tekst, skal eleverne producere?

Skitsér undervisningsforløbet - gerne i minuddannelse.dk, hvis du har lyst. 



Kort runde:

● Skole og klassetrin
● Fag
● Under-emne til “Barn i Thy - der hvor jeg bor”
● Hvilken type multimodal tekst


