
Hjemmesider
Teknologiforståelse som fag - Mellemtrin (5. klasse)

Forløb 3
Lektion 1-10



Læringsmål:

KOMPETENCEOMRÅDER DIGITAL MYNDIGGØRELSE: DIGITAL DESIGN OG DESIGN-
PROCESSER

COMP. TANKEGANG TEKNOLOGISK 
HANDLEEVNE

Færdigheds- og vidensmål 
(efter 6. klasse)

Teknologianalyse
F-mål:
Eleven kan identificere forskellige typer 
af digitale artefakters funktionalitet og 
analysere sammenhænge mellem 
funktion og grænseflade 

V-mål:
Eleven har viden om modeller
til analyse af for- skellige digitale 
artefakters funktionalitet og 
grænseflade 

Rammesættelse
F-mål:
Eleven kan skelne mellem komplekse 
og ikke-komplekse problemfelter og 
udføre relevante handlinger for at 
undersøge dette 

V-mål:
Eleven har viden om forskellige typer 
af problemfelter
og teknikker til ind- samling af empirisk 
data, der er relevant for et problemfelt 

Strukturering
F-mål: 
Eleven kan anvende mønstre i 
strukturering af data og 
dataprocesser med udgangspunkt i 
konkrete problemstillinger 

V-mål:
Eleven har viden om mønstre i 
strukturering af data og 
dataprocesser 

Programmering
F-mål:
Eleven kan beskrive, tilrette og 
konstruere programmer i blok-
baserede programme- ringssprog 
samt foretage systematisk 
afprøvning og fejlret- ning af egne 
og andres programmer 

V-mål: 
Eleven har viden om 
konstruktioner i blokbaserede 
pro- grammeringssprog og 
teknikker til syste- matisk 
konstruktion, fejlfinding og fejlret-
ning af programmer 

Redesign
F-mål:
Eleven kan argumentere for redesign 
af egne og andres digitale artefakter 
på baggrund af brugsmønstre  og 
konsekvensvurde ringe r 

V-mål: 
Eleven har viden om redesign af 
digitale  arte fakte r 

Konstruktion
F-mål:
Eleven kan med digitale  teknologie r 
konstrue re  arte fakte r, som udtrykke r 
en ide , og kan re flekte re  ove r 
arte fakte ts anvende lse  
V-mål:
Eleven har viden om konstruktion af 
arte fakte r og om digitale  teknologie rs 
anvende lsesmuligheder

Modellering
F-mål: 
Eleven kan anvende  digitale  
mode lle r
i forske llige  faglige  sammenhæ nge  
og i arbe jde t med konkre te  
problemstillinge r 

V-mål:
Eleven har viden om, hvordan 
forske llige  mode lle r kan beskrive  
samme  virke lighed, samt mulighede r 
og begræ nsninge r ved forske llige  

 



Forløbets indhold:
Fokuspunkter i forløbet omkring hjemmesider:

1) Hvad er en hjemmeside? 
2) Hvad er en hjemmeside bygget op af? 

Det vi ser UDEFRA: tekst, billeder, videoer, lyd, grafik osv.
Det der virker INDEFRA: URL, HTML, HTTP osv.

3) Lav jeres egen hjemmeside (Produktion i skabelon) 



Hjemmesider - Lektion 1+2+3



Hjemmesider
Hvilke hjemmesider kender I, og hvad 

bruger I dem til?



Undersøg: 
Hvordan ser hjemmesider ud? Hvad består hjemmesider af?



Hjemmesiders virkning  
struktur



Hvad er en hjemmeside bygget op af?
En hjemmeside er bygget op af tekstdele (modaliteter) som alle har betydning for, 
hvordan vi “forstår” hjemmesiden. 
Tekstdel = et billede, noget tekst/skrift, et link, et logo, et filmklip, en faktaboks, 
lyde/musik, en skrifttype, en farve, en model, en overskrift osv. 

Dermed er hjemmesider en 
sammensat tekst, 
som også kaldes en 
multimodal tekst. 





Hjemmesidens struktur og orden:



Besøg Bilka
Hvilken struktur har Bilkas hjemmeside?



Bold, bold, bold...
Hvilken struktur har DBU´s hjemmeside?



Snapchat
Hvilken struktur har Snapchats hjemmeside?



Hvad er en hjemmeside?
Webside = består af én side på nettet (webpage)

Websted = består af flere sammenhængende sider på nettet (website)

På dansk: EN HJEMMESIDE - dækker både over webside og websted. Altså, 
hjemmeside er en fællesbetegnelse, hvorimod man på engelsk skelner mellem 
webpage og website. 



Hvad er en hjemmeside?

En hjemmeside findes på internettet og er tilgængelige som en del af 
WorldWideWeb (WWW) via en webbrowser. Webbrowseren benytter
dataprotokollerne http eller https (Hyper Text Transfer Protocol, og s til sidst står 
for Secure).
En hjemmeside er beskrevet ved hjælp af sproget HTML (Hyper Text Mark-up 
Language). HTML er ikke det eneste sprog på Internettet, men det er klart det 
mest kendte og brugte.



Hjemmesider set indefra: URL og HTML



Hvad kæder siderne sammen?

Hyperlinks: 

Hypertekst: 



Leg: De fysiske hypertekster
Se også næste slide!
Eleverne er i grupper af 5: 
1) En elev er wiki siden. 
2) En anden elev er et link til en 
uddybende side om Messis fars klub.
3) En tredje elev er linket til det 
argentinske fodboldlandshold.
4) En fjerde elev er linket til Cristiano 
Ronaldo.
5) En femte elev er linket fra Cristiano 
Ronaldo til Manchester United. 



Leg: De fysiske hypertekster
Wiki-siderne om Messi og Ronaldo indeholder mange hyperlinks. 
I skal bruge snore som kan synliggøre, hvordan jeres hyperlinks er kædet sammen. Elev nr. 1, som er wiki siden, holder 
fast i alle snore. Derfra må I se hvordan det hænger sammen… :-)

Eleverne er i grupper af 5: 
1) En elev er wiki siden. 
2) En anden elev er et link til en uddybende side om Messis fars klub.
3) En tredje elev er linket til det argentinske fodboldlandshold.
4) En fjerde elev er linket til Cristiano Ronaldo.
5) En femte elev er linket fra Cristiano Ronaldo til Manchester United. 

Tegn evt. hvordan I i gruppen er kædet sammen.
Udvidelse: Hvordan kunne dette system fortsætte? Hvis I kobler 2 grupper sammen, altså 10 personer, hvor kunne I så 
lave flere links? Besøg evt. siderne om de to fodboldspillere og lav en ny struktur, eller find selv et nyt eksempel og start
forfra. 



Brugervenlighed

Når en hjemmeside er nem at finde rundt i, er den “brugervenlig”. 
Hjemmesider vil gerne opnå så høj brugervenlighed som muligt.



Hvornår virker en hjemmeside bedst?
En BRUGERVENLIG hjemmeside skal f.eks.:

- være hurtig og nem at finde rundt i (NAVIGATION)
- have søgefelter (NAVIGATION)
- have tydelige angivelser på links (NAVIGATION)
- fremhæve det vigtigste/det mest væsentlige (OVERBLIK/ORDEN)
- være opdelt i felter og have en “menu-bjælke” (OVERBLIK/ORDEN)
- være organiseret i et logisk system, fx alfabetisk eller datoorden (struktur) 

(OVERBLIK/ORDEN)
- have fornuftige indramninger (FORSTÅELIGHED)
- have relevant tekst så brugeren hurtigt informeres eller har mulighed for at gætte kvalificeret 

(FORSTÅELIGHED)

Hvis ikke en hjemmeside er brugervenlig, hvad sker der så???



Opsamling
Repeter nedenstående ord, og skriv dine egne forklaringer ned i din logbog i 
Book-creator:

- URL
- HTML
- Brugervenlighed
- Struktur (på en hjemmeside)
- Menu-bjælke
- Søgefelt
- HTTP
- Webside
- Websted
- Hyperlink og Hypertekst



Hjemmesider - Lektion 4+5+6



Hvad ved vi om hjemmesider indtil nu?



AFSENDER og MODTAGER



Modtager



Målgruppe
Hvad er en målgruppe?



Afsender-modtager forhold
Husk: Det er ALDRIG tilfældigt hvilke tekstdele/modaliteter en hjemmeside består 
af! 

Dem som har lavet/produceret hjemmesiden (afsender) har nøje udvalgt, hvordan 
den skal sættes sammen. Derfor er der både tænkt over, hvilken rækkefølge vi 
som læsere/seere/målgruppe (modtagere) skal forstå/opleve teksten i, hvilke 
farver der er brugt, hvilke ord der siges/er skrevet på hjemmesiden plus hvilke 
billeder der vises (osv). 

Til sammen har det betydning for, hvordan vi forstår og opfatter teksten. 



Afsender



Typiske afsendere:

Interesseorganisationer (Stat, amt, kommune, idrætsorganisationer…)
Virksomheder 
Private enkeltpersoner
Private grupper
Reklame for noget der skal sælges
Kendte mennesker
…….
Bliver vi nogen gange snydt?



Typiske formål med hjemmesiderne
Faglig formidling
Interessefællesskab
Kultur
Livsstil
Meningsdannelse
Nyheder
Praktiske oplysninger 
Salg og markedsføring 
Underholdning
Metainformation



Manipulation med hjemmesider



Manipulation med hjemmesider - Remix:



Manipulation med hjemmesider - Ny overskrift



Manipulation med hjemmesider - Prøv selv!
I skal bruge et redigeringsværktøj kaldet  X-Ray Goggles 
(https://goggles.mozilla.org). 

Brug linket og træk det op i jeres værktøjslinje (Obs på det, ellers virker 
programmet ikke). Besøg en hjemmeside og prøv at lave om i koderne så 
indholdet/artiklerne får nye overskrifter!

https://goggles.mozilla.org


Manipulation med hjemmesider?
Hvornår kan vi stole på at hjemmesiders indhold er troværdigt?

Hvad skal vi have øje for, når vi besøger en hjemmeside?

Hvordan kan vi tjekke en hjemmeside ikke er falsk eller viser falske nyheder?

Hvornår har mennesker magten over hjemmesider?

Hvornår har hjemmesider magten over mennesker? 

Hvad vil du huske næste gang du besøger en hjemmeside?



Hjemmesider - Lektion 7+8+9



Lav din egen side i weblab…





Hjemmesider - Lektion 10



Vurdering af hjemmeside:

1) Udseende/layout/design

2) Brugervenlighed/navigation 

3) Grad af remix (til det bedre?)
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