
Workshop om digitale fortællinger og 
multimodal formidling

- Bedre læring for elever med ordblindhed og læsevanskeligheder

Læringscenterets dag d. 29. august 2019

Ved Pædagogisk konsulent Helle Damgaard Melin 

Du finder præsentationen her: 

http://kortlink.dk/ytgf

http://kortlink.dk/ytgf


Idag to ting i spil 
LST & Multimodalitet 



Udpluk af LST værktøjer, men vi 
når ikke hele vejen rundt. 
Idag skal værktøjerne i spil sammen 
med det multimodale.



Program
Om multimodalitet og multimodale værktøjer

Hvad kan multimodale værktøjer i forhold til elever med dysleksi og 
læsevanskeligheder?

Hvad kan LST-værktøjer?

Vi afprøver de værktøjer i samspil



Om LST - værktøjer
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PC, iPad eller Smartphone…?

• LST - værktøjer (Læse-skrive-teknologi)
• De mest anvendte hedder IntoWords og AppWriter 
• De findes begge efterhånden til de mest brugte 
platforme og devices. 

• Værktøjerne skal ikke være i fokus, men mere 
hvordan de kan spille sammen med multimodale 
værktøjer fra fx. Skoletube 
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LST til PC

Findes i to hovedudgaver: 
● En downloadet version, som kan bruges, både når du er online 

og offline.  
● En Cloud-version til Google Chrome, som kan bruges til både 

Office 365 og Google Drev.  

Elever med Chromebooks skal bruge Cloudversionen. Til Mac 
fungerer Cloudversionen også bedst.   



Tilføj appen via Googles Webshop

Chromes Webshop AppWriter cloudIntoWords Cloud





Ellers bruger du den downloadede udgave…



Kort om brugerfladerne i Cloud -versionerne
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Modalitet betyder måder at udtrykke 
sig på.

Multimodalitet betyder, at der 
forekommer mere end én modalitet



Kort om multimodalitet 

tankekort – håndskrift – musikvideo – maleri - oplæsning – lydeffekt – 
emojis – digital skrift – tegning – stemme – musik – hyperlink – logo – 
video – diagram – kolonnenotat – piktogram – smiley – tale – 
kropssprog – fotos – forkortelser – sms – overskrift – animation – @ – 
illustration – punktopstilling – graf – tegn – banner – bogstaver – 
model - mimik – visuelle – effekter – oversigtskort – tabel – skilt – 
hieroglyffer – søgefelt – kode – skema - hashtag

Ref. Gyldendal dansk



Thomas Illum, Læremiddelanalyse - 
multimodalitet som analysekategori,  
Viden om læsning marts 2010 

Hvilke kategorier findes der? 



Inden for de forskellige fag, er der pr. tradition nogle 
modaliteter, som oftere forekommer end andre. 

Fx diagrammer og grafer, brødtekst, faktabokse, 
mimik, layout



I gang med multimodale værktøjer 



• Du kan finde masser af Web 2,0 værktøjer på nettet
• Og de er ofte gratis
• Udfordringen er også, at de ofte indeholder reklamer 
på siden eller tilkøb for at få den fulde oplevelse 

• Og så er der det med elevlogins, hvor elever ofte skal 
være 13 år for at oprette sig

• … og GDPR
 



Skoletubes Univers

http://www.skoletube.dk


Multimodale værktøjer

Kan give elever i læse/
skrivevanskeligheder mulighed for at 
udtrykke sig på andre måder end det 
skriftlige. Det handler ikke kun om stavning 
og at skrive, men om at formidle sin viden. 


Værktøjerne står ikke alene, men skal 
indgå i et samspil med læse/skrive 
værktøjerne.  


https://goo.gl/a83zrs

http://skoletubeguide.dk/3948-2/
https://goo.gl/a83zrs


Book Creator fordi du kan integrere 
mange forskellige værktøjer og modaliteter 
i Book Creator 

http://www.skoletube.dk


Om Book Creator Værktøjet

Book Creator som
App

Book Creator web

• Arbejde lokalet på devicet 
• Gemmer lokalt 
• Ingen biblioteker 
• Fungerer ikke på telefon 
• Muliggør ikke samarbejde 

• Fungerer i Safari og Chrome 
• iPad og computer  
• Arbejder online 
• Gemmer i skyen  
• Arbejder med “biblioteker” 
• Muliggør samarbejde 



Hvorfor Book Creator? 

 

• Et multimodalt værktøj med utrolig mange muligheder for 
at integrere lyd, musik, billeder, video, embedde andre web 
2,0 værktøjer i appen

• Der er mulighed for kollaboration - så flere elever arbejder 
sammen om samme bog. 

• Du kan kopiere bøger, så du som underviser laver en 
skabelon, som eleverne arbejder videre på.    



Book Creator - En kort video med Peter Leth 

https://vimeo.com/243845843

https://vimeo.com/243845843


Tekst til tale & Skrivestøtte 

• Tal til Book Creator 

• LST i Book Creator Tale til tekst med 
Google  

Skrive-støtte 



Øvelse 0

Åbn Book Creator fra Skoletube eller fra Chrome browseren 
(app.bookcreator.com) 

Klik på    + New Book 
Indsæt et billede 

Indsæt en tekst ved hjælp af indtalingsfunktionen 

Lav om på layoutet 
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http://app.bookcreator.com


Samarbejde i Book Creator 
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Øvelse 1

1. Gå sammen to og to 

2. Gå på skoletube.dk - indtast dit Uni -login 

3. Gå ind på Book Creator

4. Vælg : Join a liberary

5. Indtast Koden her: 

6. Gå ind i bogen Ordsprog - vælg en blank side og skriv jeres ordsprog øverst på siden. 

7. Find et billede på nettet og indsæt nedenunder

8. Optag en lydfil inde i Book Creator, hvor I forklarer betydningen af ordsproget. 

9. Læs mere om forløbet på skoletubeguide.dk - inspiration - dansk - 5- 6. klasse

http://skoletube.dk
http://skoletubeguide.dk


Brugen af skabeloner i Book 
Creator 
Tanken er at arbejde med det som en skriveskabelon. 
Kan give overblik over om at huske at få alt med.  Altså overblik 
og struktur er givet. 
Det kan også være indirekte at vise hvordan et “godt layout” ser 
ud. 



Tekst til tale på to forskellige måder 



Øvelse 2 - Tekst til tale i Book Creator 

1. Gå ind i vores bog om talemåder

2. Klik i øverste højre hjørne på read 

3. Prøv at få henholdsvis Appwriter/IntoWords til at læse op, og få appen 
til at læse op 

4. Diskuter med din sidemand, fordele og ulemper ved de forskellige 
måder. Tal om hvilke potentialer i kan se i Book Creator i forhold til 
elever i læse/skrive- vanskeligheder. 



Stilladsering af processen
FØR UNDER EFTER

• fælles forberedelse inden læsningen 

hjælper på forforståelse og sporer ind 

tekstens overordnede indhold.

• Faglige begreber introduceres inden 

læsningen.

• Digitale ordkort med forklaringer af 

vanskelige ord 

• Tydelige formål med læsning af teksten, 

For at holde fokus.

• Oplæsningsstøtte hjælper eleven 

med afkodning, så fokus er på 

indholdet

• Elevens notatteknik undervejs i 

læsningen støttes af de digitale 

værktøjer.

• En tydelig stilladsering af skriveprocessen 

hjælper eleverne giver struktur over teksten.

• Skrivestøtte med ordforslag og oplæsningsstøtte 

i skriveprocessen 

• Tale til tekst kan hjælpe elever så fokus fjernes 

fra stavning,

• Formidling i lyd, billede, video m.v. giver 

eleverne mulighed for at formidle deres viden, 

uden kun at have fokus på stavning og 

skrivning. På den måde udnyttes alle elevens 

kompentencer.

Ref. Rikke Falkenberg/ skoletubeguide.dk 

http://skoletubeguide.dk


Diskussion ved bordet (15 min.) 

• Vigtighed af bevidsthed om kommunikationsformer, når man 
kommunikerer multimodalt. 

• Hvem underviser eleverne i det? 
• Hvem lykkes? De svage bliver nemt overladt til sig selv. 
• Hvordan kan vi være med til at understøtte eleverne i at 
blive stærke til dels at afkode multimodalt, men også at blive 
bevidste om deres kommunikationsform i egen produktion 
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Vil du vide mere..?
skoletubeguide.dk

Facebook gruppe om Book Creator Danmark

https://www.facebook.com/groups/BookCreatorDanmark/

Skabeloner til bøger - lige til at bruge: http://kortlink.dk/ysed
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Gode links 

Du finder præsentationen her: 

http://kortlink.dk/ytgf

http://skoletubeguide.dk
https://www.facebook.com/groups/BookCreatorDanmark/
http://kortlink.dk/ysed
http://kortlink.dk/ytgf

