
Andre presentasjonsformer? Prøv Glogster! 
 
Glogster1 er en slags interaktiv poster (eller skal vi si det er en slags videoblogg?) som 
du enten kan publisere på Glogster eller på blogg, Facebook, MySpace, LMS osv. Her er 
det bare kreativiteten som setter grensene nok en gang, men stikkord er presentasjon, 
lyd/bilde-redigering, kreativitet, historiefortelling.. 
 
Man må være minst 13 år og man må registrere seg for å bruke tjenesten – men den er 
gratis. Å komme igang er ganske enkelt, du kan velge mellom en del standardiserte 
bakgrunner, ulike typer bilder eller du kan laste opp selv – OBS: forsiktighet med 
personbilder bør vel nevnes. 
 
Du kan sette inn video og/eller lyd - du kan også ta opp video direkte for å få inn i 
posteren din. En ulempe er at her er det engelsk og da betyr det at du må unngå æ, ø og 
å i teksten du skriver – disse kommer ikke fram uansett hvis man ikke bruker følgende 
oppskrift:  
 

• Gå inn i Change Text 
• Klikk på Characters  
• Velg det alternativet som heter ABcd-GLog. Gå tilbake til fonts. Velg fonten som 

heter Arial (GLog). Da kan du kjøre på med æ ø og å! Det er bare denne fonten 
som har disse bokstavene, og du må ha samme font i hele tekstboblen. 

 
 

Du kan redigere og forhåndsvise resultat – og selv etter du har publisert kan du gå 
tilbake for mer redigering, du kan også velge at den ikke skal være public (at alle kan se) 
ved å sette publisering til private (bare du som ser).  
 
Det er ulike embed-koder tilgjengelig for ulike typer tjenester (Wordpress, MySpace, 
Facebook) og du får også opp lenke til siden. Å få satt inn posteren på blogg var litt fram 
og tilbake fordi mye kode blir fjernet automatisk (og det samme kan skje innenfor LMS 
også) – men til slutt fant jeg valg også for wordpress, se nederst på glogsteren der det 
står share glog (det er en del standardvalg på de mest brukte tjenestene som Myspace, 
Facebook osv). Størrelsen var også litt vanskelig fordi den første ble altfor stor – jeg 
endret derfor størrelsen til det halve i kildekoden/html (ganske enkelt; du endrer bare 
width og hight – husk at du må endre likt på begge slik at forholdet mellom dem er 
konstant). 
 
Her2 ser du et enkelt eksempel hvor det er satt inn video, animasjon og tekst. 

                                                 
1 http://www.glogster.com/ 
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2 http://evabra.glogster.com/xtranormal/ 

http://www.glogster.com/
http://evabra.glogster.com/xtranormal/


Noen tips til bruk: 
 

• Jeg har sett eksempler på at man har laget en presentasjon av f.eks en forfatter;  
sett inn noen bøker, ha noen sitater på lapper, embed inn video eller lyd, sett inn 
et kart for å vise hvor forfatteren befinner seg, er født, bodde osv. 

• Presentasjon av tidsepoke; lag collage av ulike bilder fra epoken gjerne fulgt av 
”lapper” med informasjon, lydklipp, videoklipp. Se f.eks denne om den 
amerikanske borgerkrigen3 

• Interaktiv presentasjon; sett inn handlingsknapper som utløser avspilling av 
lyd/bilde, henviser til andre nettsider, dokumenter osv. Se også ikke-lineær 
presentasjon. Eks denne introduksjonen til web2.04 

• Presentasjon av dikt, ordtak o.l 
• Egenpresentasjon (obs: denne ville jeg være forsiktig med siden ”alle kan se”) 

eller presentasjon av bedrift, f.eks denne fra et skolebibliotek5 
• Bokanmeldelse/bokpresentasjon, filmanmeldelse/filmpresentasjon – se f.eks 

denne om Artemis Fowls6 
• Livssyklus, f.eks denne7 

 
 
 
 

 

                                                 
3 http://schsap.glogster.com/RevolutionaryWar/ 
4 http://wgraziadei.glogster.com/Web2PLN/ 
5 http://belle2011.glogster.com/Oaklawn-Elementary-Library/ 
6 http://lolzz.glogster.com/Artemis-Fowl/ 
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7 http://suziq56.glogster.com/glog-340-655/ 
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