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Beskrivelse af GNU undervisningsforløb 

Modersmålgruppe D 

0. Titel på fag/emne Modersmål 

1. Titel på forløb: 

 

Elektroniske tegneserier 

2. Forfatternavne: Helen Stålarm og Anna Lundebring 

(Glasbergskolan, SE) 

Marius A.F. Pettersen (Selvik Skole, NO) 

Catrine Olling, Gitte Jensen og Christina Grieger 

(Baunehøjskolen, DK) 

Klassetrin: 4., 5. og 6.klasse. 

3. Anslag: Eleverne udformer præsentationer i programmet 

Voicethread (kombination af lyd, video og PP-

show). 

Hvor de fortæller lidt om dem selv samt hvilke 

tegneserier de kan lide at læse.  

De færdige præsentationer bliver lagt på projektets 

fælles Wikispaceside. 

3. Konteksten Faget er modersmål og aldersgruppen er 

mellemtrinnet. 

I vores forløb var aldersfordeling således: 

 Norge deltog med 4.klasse 

 Sverige deltog med 5. og 6.klasse 

 Danmark deltog med 5.klasse 

4. Fagligt indhold (Emnes 

beskrivelse) 

Vi ønskede at arbejde med tegneserier, da genren 

ikke er teksttung. Derudover lægger genren op til 

at billede, tekst og lyd understøtter hinanden. Dette 

letter forståelsen af nabosprog. 

Forløbet er udformet ud fra følgende faglige 

mål: 

 At eleverne skal kende til genren tegneserie 

samt de forskellige undergenrer. 

 At eleverne skal kende til forskellige 
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virkemidler (bl.a. farver, størrelser og 

synsvinkler)  

 At eleverne skal samarbejde om udforme 

deres egne tegneserier. 

 

Forløbet er udformet ud fra følgende 

”grænseoverskridende” mål: 

 

 Elever skal samarbejde på tværs af lande, 

for at udforme rammer for tegneserien. 

 Eleverne skal modtage undervisning på et 

nabosprog 

 Eleverne skal deltage i synkront og 

asynkront samarbejde på nabosprog.  

 

5. Grænseoverskridende 

arbejdsformer 
Introduktion og genrearbejde: 

Vi har brugt Peter Madsens tegneserie ”Rejsen til 

Udgårdsloke”, fra serien Valhalla, til at 

introducere eleverne for tegneseriens virkemidler.  

Ud fra dette materiale har vi udformet et 

elevkompendium samt et PP-show om Peter 

Madsens virkemidler. 

Fremstilling af egen tegneserie: 

Eleverne placeres i grupper med tre elever i hver = 

national gruppe. Derefter matches hver gruppe 

med en norsk og svensk gruppe = international 

gruppe. 

Elevgrupperne fra Danmark skyper med Norges og 

Sveriges grupper om tre ting, som tegneserien skal 

indeholde: 

 Hovedpersonen: alder, indre og ydre 

træk, job og familie 

 Plot 
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 Sted og miljø  

 

Resten af tegneserien bestemmer den nationale 

gruppe selv (bipersoner, tid osv.). 

Tegneserien produceres derefter i 

www.pixton.com (et program, hvor man kan lave 

sin egen tegneserie og lægge lyd på) 

De færdige tegneserier sendes derefter til den 

internationale gruppe, som giver respons på 

produkterne, som kom fra samme grundidé.  

Sprogligt arbejde: 

Efter hver synkron aktivitet, har eleverne brugt tid 

på sprogligt arbejde. De har bl.a. fundet forskelle 

og ligheder mellem sprogene samt noteret nye 

ord/begreber fra nabosprogene. Dette blev 

efterfølgende lagt på wikispacesiden. 

Begrundelse for valg af arbejdsformer: 

Vi ønskede at arbejde både synkront og asynkront. 

Dog skal man være opmærksom på, at det 

synkrone arbejde kræver meget struktur, og 

opgaven er afgrænset og konkret. 

Tidsplan: 

Uge 44: Optage elevpræsentationer og lægge dem 

på Wikispacesiden. 

Mandag d. 5. november: Introduktion til forløbet 

og Wikispacesiden. Se elevpræsentationer fra 

Norge og Sverige på Wikispacesiden. Udlevering 

af kompendium.   

Onsdag d. 7. november: Arbejde med Peter 

http://www.pixton.com/
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Madsens tegneserie ”Rejsen til Udgårdsloke”. 

Mandag d. 12. november: Introduktion til Pixton.   

Onsdag d. 14. november: Skypemøde med de 

norske og svenske elever. Arbejde i Pixton 

Fredag d. 16. november: Arbejde i Pixton og 

lægge tegneserier på Wikién. 

Mandag d. 19. november: Med skolen i biografen 

og se ”Tin Tin og enhjørningens hemmelighed” 

Onsdag d. 21. november: Se gruppernes 

tegneserier og evaluering af forløbet. 

 

6. Teknologier, værktøjer og 

undervisningsressourcer 

Digitale teknologier og værktøjer: 

 Wikispaces 

 Pixton 

 Voicethread 

 Skype/Adobe (inkl. Mikrofon/højtaler) 

 Smartboard 

 

Undervisningsmaterialer: 

 ”Rejsen til Udgårdsloke” af Peter Madsen 

 Selvfremstillet elevkompendium 

 Selvfremstillet PP-show  

 

Vi har valgt at bruge skype/adobe, da det er vigtigt 

at eleverne kommunikerer om de fælles 

retningslinjer for produktet.   

Det er vigtigt at understøtte tekst og tale gennem 

hele forløbet, da eleverne har svært ved at forstå 

hinanden.  

 

Vores erfaringer med Voicethread (gratis 

versionen): 

 Programmet har ikke kapacitet til 2 

skoleklasser. 
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 Filstørrelsen kan kræve meget tid at lægge 

ud på diverse medier. 

 

Vores erfaringer med Skype/Adobe: 

 Der opstod ofte tekniske problemer med 

lyden 

 Adobe gav ekko 

 

Vores erfaringer med Pixton: 

 Generelt er programmet meget 

brugervenligt, men vi oplevede desværre et 

længerevarende nedbrud på siden i 

slutningen af forløbet.  

7. Afrunding / 

perspektivering 

Vi er godt tilfredse med udformningen af 

projektet. Vi må dog understrege vigtigheden i, at 

eleverne (i alle lande) har en klar dagsorden for de 

synkrone møder.  

For opretholde elevmotivationen forbliver intakt, 

skal aftaler/deadlines overholdes.  

Elevernes merværdi ligger i sproglig 

opmærksomhed, vigtigheden af kommunikative 

færdigheder og opmærksomhed på kulturelle 

forskelle. 

Generelt har det været vanskeligt at arbejde med 

en stor aldersspredning på eleverne (9-12 år). 

 

Eleverne har selv udtrykt stor glæde ved projektet, 

og de var, gennem hele projektet, drevet af 

nysgerrighed i forhold de nordiske 

klassekammeraters arbejde/produkter.   

8. Link til supplerende 

ressourcer 

http://gnumodersmal.wikispaces.com/ 

http://www.pixton.com/dk/ 

http://voicethread.com/ 

PP-show: http://present.me/embed/922/400/30044 

Bilag: elevkompendium 
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