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Blog & vlog præsenterer eleverne for 
forskellige typer af blogs og vlogs og 
guider dem i deres arbejde med at 
genrebeskrive, analysere, vurdere og 
perspektivere teksterne i forhold til 
kommunikation, indhold, sprog og 
form. Igennem bogen opbygger 
eleverne viden og fagsprog om de to 
genrer, og de skal sideløbende 
producere egne blog- og vlogindlæg.
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UNG med de UNGE



Program
■ Samfundet i en medietid

■ Blogs og vlogs

■ Indhold og sprog

■ Form og virkemidler

■ Perspektivering 

SPØRG endelig undervejs...
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Klæde læreren på:

Baggrundsstof
Fakta

Analyse

Håndbog til 
læreren

Grundbog til elever 
(6.)7.-10. klasse



Giv dem alle de stilladser, de har brug for...
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Kort om mig…

■ Lærer 1999-2016. Primært udskoling.

■ Danskstuderende ved KU.

■ Næstformand i Dansklærerforeningen. 

■ Konsulent i Dansklærerforeningen.

■ Og.... 
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Jeg finder selv ud...
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”I skolen har mange lærere 
favnet de nye genrer og medier, 
præcis som vi gennem årene har 
taget andet til os, der har været 
nyt, ikke mindst i danskfaget, 
hvor tegneserier, kortfilm og 
computerspil engang var nyt 
stof.”



Børns læsevaner 2017
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Fx YouTube
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http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2018/02/B%C3%B8rns-l%C3%A6sevaner-2017.-Overblik-og-indblik..pdf


Sociale 
medier og 
tekst på 
websider
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Youtube og 
streaming-
tjenester



Samfund og medier

Den skarpe adskillelse mellem den offentlige og 
private sfære, som tidligere var fremherskende, er i 
dag opløst, og den intimsfære der engang lå 
beskyttende om familien er ændret. 

Denne udvikling er ifølge Habermas en konsekvens 
af en politisk styring af sociale forhold og en kom-
merciel udvikling. 
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Økonomisk logik og 
underholdning

Publikum er kulturkonsumerende.
Forbrug er en drivende kraft. Også i medierne, der er 
blevet kommercielle. 
Underholdningsstof prioriteres
Seriøst nyhedsstof tilrettelægges med 
underholdningens virkemidler, for at gøre det så 
attraktiv som muligt for forbrugeren. 

Stigende fokus på individet. 
Økonomiske logikker har indtaget det offentlige rum, og 
disse logikker har ændret rummets karakter. 
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Medier og samfund spiller sammen
■ Medier, samfund og kulturinstitutioner 

kan ikke tænkes adskilt.

■ Samfunds- og kulturinstitutioner 
tilpasser sig medierne.

■ Medierne er integreret i samfunds- og 
kulturinstitutionerne.

■ Mediernes øgede rolle inden for 
markedsføring og forbrug.
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Weekend TV

■ Første danske kommercielle 
tv-station.

■ Så’ det fredag blandede 
underholdning og 
journalistik.
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Gaven skulle ikke pakkes ud. Den skulle 
gemmes til dagen efter, og så skulle 
pigerne lege ”unboxing”. Den ene skulle 
filme med mobilen, de to andre skulle 
pakke gaven ud, mens de så sad der og 
fortalte til kameraet, hvad de gjorde. Det 
var helt vildt mærkeligt!



DEN 
TEKNOLOGISKE

UDVIKLING
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Internettet 
internettet, nettet. 
Verdensomspændende netværk 
af computere, hvori data kan 
sendes fra en computer til en 
anden. 
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Tværmedialitet
■ Fx fra bog til film. 

■ Men også om at gå på tværs af digitale 
medieplatforme.
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Web 2.0
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Bloggen er et socialt medie
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Online identiteter
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Goffmanns teatermetafor
■ Hvordan vi optræder i det 

offentlige rum?

■ Frontstage

■ Backstage
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Meyrowitz – middle region
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Fra linksamlinger 
til...
■ De første blogs opstod i 1990’erne. Det var typisk 

personlige hjemmesider, hvor personerne 
samlede links for at holde styr på, hvilke 
hjemmesider, de selv besøgte. Selve udtrykkene 
en blog og at blogge blev brugt første gang i 
1997. Det var, da firmaet Ritual Games ansatte 
en fuldtidsblogger til at skrive om deres spil. 

■ Fra 2002 bliver blogging populært, og der opstår 
mange nye blogs og nye måder at blogge på De 
trykte aviser begynder også at oprette blogs. Ny 
software som Wordpress og netværk som 
Bloggers Delight gør det hurtigt lettere for 
almindelige mennesker at begynde at blogge. 
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Videodelingstjenester

■ I 2005 dukker platformen YouTube op og giver 
mulighed for videoblogging, og dermed opstår
udtrykkene en vlog og at vlogge. 
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Blogs og vlogs – en karakteristik
På nettet

Regelmæssighed 

Datoangivelse 

Flere modaliteter

Tydelig afsender og intim tone

Følgere kan kommentere og like
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Begrebsafklaring

■ En blog er en hjemmeside, der jævnligt 
opdateres med nye blogindlæg, også kaldet 
posts. Man kan beskrive bloggen som en 
offentlig, netbaseret logbog elle dagbog. Bloggen 
består af mange modaliteter, fx billeder, 
skrifttyper og evt. videoklip. Personen, der skriver 
en blog, kaldes en blogger. 

■ En vlog minder i nogen grad om en blog, men 
indlæggene er primært i videoform. Der optræder 
dog ofte også tekst, billeder og andre modaliteter 
sammen med vlogindlægget. Personen, der står 
bag vloggen, kaldes en vlogger eller en youtuber. 
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FORBRUG
Forbrug står som et 
centralt element i 

genren
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Lad os slå fast...
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Multimodalitet er ikke noget nyt…

Fibiger, Johannes: Tæt på literacy, Hans Reitzel 2016
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Modaliteter
Multimodalitet handler i 

bund og grund om, 
hvordan forskellige 
formidlingsmåder 

supplerer eller 
understøtter hinanden. 

Det kan være tekst, 
billeder, film, grafer, 
bokse og forskellige 

medier.
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Godt gang i værktøjskassen
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Over- og undergenre 

DEN EMNEORIENTEREDE DEN PERSONORIENTEREDE
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DEN SELVISCENESÆTTENDE

DEN IDENTITETSPOLITISKE

DEN HUMORISTISKE



Den
emneorienterede  
blog
■ Den emneorienterede blog/vlog

har et særligt emne som 
omdrejningspunkt. 

■ Følgerne følger den, fordi de er 
interesserede i emnet, og ikke 
fordi de er interesserede i 
personen bag. En emneorienteret 
blog/vlog kan handle om meget 
forskelligt. Mad, håndarbejde, 
sport, sundhed, miljø osv. 

■ Bloggen/vloggen kan også være 
drevet af flere personer. Et godt 
eksempel er den danske 
madblog Gastromand. 
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Over- og undergenre 

DEN EMNEORIENTEREDE DEN PERSONORIENTEREDE
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DEN SELVISCENESÆTTENDE

DEN IDENTITETSPOLITISKE

DEN HUMORISTISKE



Den personorienterede blog

■ DEN SELVISCENESÆTTENDE

■ DEN IDENTITETSPOLITISKE

■ DEN HUMORISTISKE
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Bonusinfo: 
Paris Hilton 

hævder, at hun 
har opfundet 

selfien

https://www.nytimes.com/2017/11/20/style/paris-hilton-selfie.html


DEN SELVISCENESÆTTENDE BLOG
Hvor modig er du? 
8. oktober 2017 

Jeg har sat mig for at mit 2018 skal være anderledes, og det 
begynder jeg så småt at indstille mig på. Der skal ske nogle 
ændringer på flere områder, hvor jeg vil sætte min liv og hverdag 
lidt mere i system, for at udnytte tiden bedst mulig. Jeg er så 
dårlig til at holde fokus og være i nuet hvor jeg er, og det vil jeg 
bla. ændre på… Sammen med jer faktisk, men det kommer jeg 
nærmere ind på snart.

Når jeg går rundt og har det sådan, kan jeg gøre det noget tid for 
at finde ud af hvad min mavefornemmelse siger mig. Men en ting 
er altid sikkert, og det er at jeg skal følge den. Det er ikke altid 
jeg med det samme ved hvad der ligger og generer mig, men det 
vigtigste er at gøre noget ved det, når jeg finder ud af hvad det er. 
Det skal man gøre, man skal ikke bare lade stå til, men gøre 
noget. Gør noget for pokker, hvis du er utilfreds med noget i livet, 
det er dit liv og giv pokker i hvad andre tænker og mener om dine 
valg, hvis de er de rigtige for dig. Det skal jeg selv huske nogle 
gange, at gøre hvad jeg virkelig virkelig helst vil, helt inderst inde, 
og ikke hvad der måske forventes af mig. Vær lidt mere modig, 
det vil jeg være ♥
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Dagbogs-agtig
Selviscenesættende 

Intim
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Dagbogsagtig, selviscenesættende og 
intim
Jeg har sat mig for at mit 2018 skal være anderledes, og det begynder jeg så småt at 
indstille mig på. Der skal ske nogle ændringer på flere områder, hvor jeg vil sætte min liv og 
hverdag lidt mere i system, for at udnytte tiden bedst mulig. Jeg er så dårlig til at holde fokus 
og være i nuet hvor jeg er, og det vil jeg bla. ændre på… Sammen med jer faktisk, men det 
kommer jeg nærmere ind på snart.
Når jeg går rundt og har det sådan, kan jeg gøre det noget tid for at finde ud af hvad min 
mavefornemmelse siger mig. Men en ting er altid sikkert, og det er at jeg skal følge den. Det 
er ikke altid jeg med det samme ved hvad der ligger og generer mig, men det vigtigste er at 
gøre noget ved det, når jeg finder ud af hvad det er. Det skal man gøre, man skal ikke bare 
lade stå til, men gøre noget. Gør noget for pokker, hvis du er utilfreds med noget i livet, det 
er dit liv og giv pokker i hvad andre tænker og mener om dine valg, hvis de er de rigtige for 
dig. Det skal jeg selv huske nogle gange, at gøre hvad jeg virkelig virkelig helst vil, helt 
inderst inde, og ikke hvad der måske forventes af mig. Vær lidt mere modig, det vil jeg
være ♥
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Over- og undergenre 

DEN EMNEORIENTEREDE DEN PERSONORIENTEREDE
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DEN SELVISCENESÆTTENDE

DEN IDENTITETSPOLITISKE

DEN HUMORISTISKE



DEN IDENTITETSPOLITISKE BLOG
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Dygtig brug af offentlighed 

Bevidst brug af offentligheder.
Dygtig brug af offentligheder.
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Over- og undergenre 

DEN EMNEORIENTEREDE DEN PERSONORIENTEREDE
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DEN SELVISCENESÆTTENDE

DEN IDENTITETSPOLITISKE

DEN HUMORISTISKE



DEN 
HUMORISTISKE
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Morten Münster –
346.000 abonnenter på YouTube
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EMNE- ELLER
PERSONORIENTERET?
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Alle de andre...

https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/gr
aedende-fie-laursen-mit-liv-er-en-
loegn/6092263
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https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/graedende-fie-laursen-mit-liv-er-en-loegn/6092263


Lad os slå fast... IGEN....
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Influencers
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Ordet influence
er engelsk og betyder 

påvirkning/indflydelse. 
En influencer er en, 

der kan påvirke andre. 



Prosumer – Producent og forbruger

■ Tilfører kulturelle og følelsesmæssige 
elementer til markedstilbud og øger 
dermed markedsværdien af disse 
tilbud.

■ Forbrug er et middel til at 
autentificere selvet og/eller produktet 
i en cyklisk proces.

■ Autenticitet er involveret i denne 
fortsættende cyklus for 
markedsføring og branding af selvet
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MY JOB IS 
ME
af 

Stéphanie
Genz



SKJULT ELLER ÅBENLYS REKLAME?
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Lovgivning
TÆNK 

og tag stilling
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Indhold og 
form



Komposition 
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TEKSTENS PRIMÆRE HENSIGT

■ Den argumenterende tekst vil overbevise modtageren om noget. Det kan være en 
bestemt holdning, eller at man skal købe noget. Du kender den argumenterende 
tekst fra debatindlægget og reklamen. 

■ Den berettende tekst har et handlingsforløb som omdrejningspunkt. Du kender den 
berettende tekst fra erindringen. 

■ Den informerende tekst oplyser dig om noget. Det kan være et koncertopslag eller 
en wikipediaartikel. 

■ Den instruerende tekst forklarer dig en bestemt fremgangsma ̊de. Det kan være 
hvordan man spiller pa ̊ guitar, eller hvordan man bager muffins. 
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Argumentation
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Video med Morten Münster
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■ Se bogen Blog & Vlog



Transskription

Go’morgen... Go’morgen. I dag skal vi pa ̊ spændende eventyr endnu en gang. Endnu en 
gang. Pa ̊ eventyr hele livet. Jeg skal hen til ... Hvad fanden hedder det? Jeg skal hen til 
High Line. Hvad helvede er High Line? Hva er High Line? High Line har en gang været 
sa ̊dan en togbane, hvor der engang kørte tog (no shit). Og nu er det sa ̊ blevet lavet om 
til sa ̊dan en stor park. Ja, jeg ved ikke helt hvad det er. Rolig. Det skulle vist være meget 
smukt, og der er mange, der siger, at hvis man er i New York, sa ̊ det, der hen, man skal 
tage hen. Hej. 
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Sprogbrug - vlogs

■ TALESPROG I VLOGS 

■ USYNLIG SAMTALEPARTNER 
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Mange samtalepartnere

Bla-bla-bla

I like your video
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FORM OG 
VIRKEMIDLER
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Det uendelige internet
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Opbygning?
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BILLEDANALYSE
■ PERSPEKTIV

Vinklen på kameraet har
betydning for, hvordan vi
opfatter et motiv. 

■ DENOTATIV
Det denotative indhold i et 
billede er det motiv, vi kan se, 
altså dét, som billedet forestil-
ler. 

■ KONNOTATIV
Når vi ser billedet i en sam-
menhæng, fx i et blogindlæg 
om familieliv, så tillægger
vi billedet betydning ud fra 
denne kontekst. Billedet får
en medbetydning. 
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FILMISKE 
VIRKEMIDLER
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Perspektiveri
ng 

og vurdering
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Mega-, makro- og mikroinfluencers
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Mikroinfluenter

Etikken 
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Fra YouTube til nødhjælp
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BAGSIDEN 
AF

MEDALJEN?
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Folkeskolens formålsparagraf

■ § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære 
mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for 
andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med 
naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

■ Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 
egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

■ Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget 
af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
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TAK, FORDI
JEG MÅTTE BRUGE

JERES TID!

KGO@DANSKLF.DK
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mailto:kgo@dansklf.dk

