Portræt af en forfatter
6. - 9. klasse

Opgavens indhold
Du skal søge og indsamle informationer om en forfatter ved at bruge
Forfatterweb og Polfoto, så du har billeder til din digitale planche, som du
laver i Web 2.0-programmet Glogster.com.
I en ‘glog’ kan der både indgå billeder, lyd, tekst og video. I resten af
teksten vil ordet ‘glog’ blive anvendt i stedet for digital planche.

Formål
Formålet er at anvende Web 2.0-programmer til at udtrykke sig i billeder,
lyd og tekst i komplekse produktioner. Undervejs i forløbet skal du læse
mindst én og gerne flere bøger af forfatteren.

Find en forfatter
I Forfatterweb i SkoDa kan du få inspiration til, hvilken forfatter du vil
arbejde med. Du kan fx læse om Kim Fupz Aakeson.
Derefter kan du gå ind på Polfoto og finde relevante billeder, som kan
bruges i forbindelse med forfatterportrættet.
Du kan også finde relevante videoer med forfattere på YouTube. Det kan
være interviews med forfatteren, oplæsninger eller eksempler fra film.

Sådan gør du
Log på www.glogster.com, og opret en glog, eller log på en fælles
education-konto (se vejledning på bagsiden). Tilpas baggrund og indhold,
så det passer til forfatteren og dennes genre samt den målgruppe, som din
glog er tiltænkt.
Din glog skal indeholde:
• et citat fra bogen, som du finder spændende, rørende eller provokerende
• lydoptagelse, som du enten selv har indtalt, eller som du har fået fra fx
www.robobraille.org
• billede af forfatteren
• fakta om forfatteren i form af tekst
• evt. videoer af forfatternes bøger.
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Det færdige produkt
Gloggen kan deles på flere måder:
• indlejret i fx en samlemappe i ElevIntra eller en blog
• via links
• printet til opslagstavle eller portfoliomappe.

Sådan logger du på SkoDa
Du kan bruge Forfatterweb og Polfoto fra SkoDa:
www.skoda.emu.dk
Du skal bruge dit UNI•Login for at komme ind i SkoDa.

Oplæsning
www.robobraille.org
Sådan får du læst en tekst op vha. syntetisk tale:
Sæt teksten ind i et worddokument og vedhæft det i en mail, der sendes til
tale@robobraille.org.
Kort tid efter vil du modtage en mail med et link til lydfilen. Højreklik på lydfilen, gem den på computeren, og upload den til Glogster.

Oprettelse af Education-konto på Glogster
Din lærer kan oprette en gratis Education Basic-konto, hvor der kan tilknyttes
op til 50 studerende.
Glogster kan generere vilkårlige brugernavne og koder, men læreren kan også
importere oplysninger fra SkoleIntras elevdatabase via Excel, så eleverne kan
bruge deres brugernavne fra UNI•Login. Det findes der en videovejledning til.
Fordelen ved at anvende education-kontoen er, at I kan se hinandens glogs
undervejs i processen og komme med feedback, udveksle ideer m.m. Denne
mulighed får I dog også, hvis I tilføjer hinanden som venner.

Videovejledning
Se videovejledninger på laerit.dk, hvis I har et abonnement:
http://www.laerit.dk/?s=glogster

