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Jeg vil fortælle…

• At multimodalitet kan bruges til at understøtte elevernes skabende og 
undersøgende erkendelse i dansk

• At multimodalitet er et virvar af semiotiske ressourcer, som vi er viklet 
ind som et vilkår

• At lærerens arbejde med multimodalitet kræver en opdateret 
danskfaglighed



Didaktisk design – et gummibegreb

• Design, af latin designare, ‘aftegne, gøre 
udkast, planlægge’.



Didaktisk design

1. DD som et artefakt: et undervisningsforløb

2. DD som en proces: det at udtænke undervisning, herunder:
• At planlægge

• At realisere

• At redesigne

• At evaluere



Didaktisk design –
læring som re-medieringsprocesser

Kress og 
Selander, 2012



Arven fra Dewey

At lære gennem erfaringer og medbestemmelse

Hvordan?

• anbringe eleven i ‘egentlige erfaringssituationer’

• tænkningen stimuleres af ‘et virkeligt problem’

• empirisk erfaring

• tentative løsningsforslag

• at eleven selv afprøver og opdager hypotesernes 
gyldighed



Learning by doing

Hvad var det egentlig, den gamle sagde?

I don’t believe people learn merely by doing. The important
things are the ideas that a man puts into his doing. Unintelligent
doing will result in his learning the wrong thing. 

(Dewey 2005: 14)

Hypotese + erfaring + refleksion



Kress’ designbegreb

Kress (eng. forsker) skelner mellem multimodal kompetence og 
multimodalt design. Det første er at tilpasse sig en etableret praksis (fx 
skrift og tale i skolen)

Det andet er at kunne udtrykke mening ved at re-designe multimodale 
tegn til budskaber og situationer på en optimal måde. Denne praksis er 
endnu ikke etableret i skolen.



Så altså…

Vi lærer ved at udtrykke os dvs. at designe

Gunther Kress

+

Multimodale tekster er hvor tids kommunikationsform

Anne Løvland



Kompetencemål (Fælles Mål Dansk)

Efter 2. 
klassetrin

Eleven kan læse enkle 
tekster sikkert og 
bruge dem i 
hverdagssammenhæn
ge

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster 
i faglige og offentlige 
sammenhænge

Efter 4. 
klassetrin

Eleven kan læse 
multimodale tekster 
med henblik på 
oplevelse og faglig 
viden

Efter 9. 
klassetrin

Eleven kan styre og 
regulere sin 
læseproces og 
diskutere teksters 
betydning i deres 
kontekst
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Tekstkompetence

• At kunne forstå og fortolke tekster andre har udformet

• At kunne skabe tekster selv

• At kunne fortolke indholdet i teksten 

• At kunne se teksten som en del af en mellemmenneskelig kommunikation

• At kunne være kreativt skabende

• At kunne mestre kulturelt stabile tekstmønstre

Anne Løvland, På mange måtar. Samansette tekstar i skolen, 2007

Hvad er tekstkompetence i klasserummet? At kunne fortolke H.C. Andersen, 
eller at kunne chatte og vlogge?
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En udfordring til dansklæreren

• Forenklede Fælles Mål (Dansk): 
• Eleven kan lancere større multimodale produktioner (færdigheds- og 

vidensmål 9. klasse)

• Hvad indebærer det at lancere en større multimodal produktion, og 
hvordan kan vi synliggøre fagligheden i den designproces, som går 
forud for produktet? Hvordan stilladser vi elevernes læring?



Den multimodale vending



Multimodalitet
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Jamen, vi har da masser af multimodalitet i skolen…

Layout styrer 
læseretning 
og rytme

Faktaboksen
skaber et brud i 
rytmen = 
opmærksomhed

Abstrakt 
ikonisk 
gengivelse

Teksten forankrer 
billedets betydning

Kompositionen fortæller læseren hvordan 
elementerne hører sammen

Farven er også en del af kompositionen



Eksempler på multimodalitet





http://machinarium.net/https://youtu.be/uwZBdWRSBRs

http://machinarium.net/
https://youtu.be/uwZBdWRSBRs


En åben tekst, 
Umberto Eco



https://youtu.be/UM8zCKbxv8k

https://youtu.be/UM8zCKbxv8k




Multimodalitetsteori

• Opr. socialsemiotik (M.A.K. Halliday)
• Multi betyder mange, modalitet betyder måde = mangemådet

Mode is the name for a culturally and socially fashioned resource for 
representation and communication. Mode has material aspects, and it 
bears everywhere the stamp of past cultural work, among other 
things the stamp of regularities or organization (Kress, 2003, p. 45).

• Tegnet er motiveret (Kress)
• Multimodalt samspil (Theo van Leeuwen, 2005):

• Rytme
• Komposition
• Informationslænkning
• dialog
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Rytme

Kim Fups Aakeson, I love you Denmark. 2012



Komposition



Informationslænkning



Dialog



Epistemologisk sammenhæng (Kress 2010)

En plantecelle består af en cellevæg
(membran), en kerne og cytoplasma 



Multimodalitet som analysekategori, Illum 
Hansen 2012
6 repræsentationsformer:

• Kropslig

• Genstandsmæssig

• Billedlig

• Diagrammisk

• Sproglig

• Symbolsk
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The Visual Turn?

The Visual Turn er ikke nødvendigvis et entydigt paradigmeskift. Det 
visuelle er kun én af flere multimodale ressourcer, som trives i dag: 
visuel, taktil, auditiv + temporal, sekventiel + 2D, 3D + symbolsk, ikonisk 
og indeksikalsk gengivelse

Så pointen er ikke, at skrift skal afløses af billeder og video, men at 
læreren og eleverne har MANGE semiotiske ressourcer at vælge 
imellem med forskellige affordances til forskellige 
kommunikationssituationer



At være skabende 
og undersøgende



Didaktisk design i dansk

Et eksempel i 7. klasse:

Skønlitteratur og fortolkning gennem multimodalt design
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Centrale begreber

Elev i dansk, 7. klasse

• Funktionel specialisering

• Hvad konnoterer billederne?

• Affordans

• Transformation (samme tegnverden)

/ transduktion (ny tegnverden)
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…og undersøgende



Multimodal læsning på nettet – en særlig 
udfordring
ICILS (International Computer and Information Literacy Study): 

Der [er] i meget vidt omfang […] tale om anvendelse af it til den 
traditionelle type undervisning som EU, OECD og regeringen gennem 
skolereformen ønsker at undervisningen bevæger sig væk fra. 

(ICILS 2014)
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Troværdighed i nettekster

© Rasmus Fink Lorentzen

https://www.youtube.com/watch?v=utWX8oe4QDk
https://www.youtube.com/watch?v=utWX8oe4QDk






Troværdighed og virkelighedskonstruktion

Multimodal kohæsion
Funktionel tyngde
Redundans
Affordans

Ikonisk billedfrise/farver

Design/layout:  portalmetafor

Billede

Skrift

Video/levende billeder



Elementer i kritisk læsning af nettekster

Eleverne kan: Det spørgsmål eleverne skal besvare:

6 Perspektivere tekstens 
virkelighedskonstruktion

Hvilket billede tegner teksten af virkeligheden, og 
hvordan belyses dette billede af andre kilder?

5 Vurdere tekstens troværdighed I hvilken grad er der overensstemmelse mellem 
afsender, tekstens budskab og den måde, 
budskabet formidles på?

4 Analysere multimodaliteten Hvordan udnyttes samspillet mellem tekstens 
repræsentationsformer og tekstens 
budskab/holdning?

3 Identificere budskab/holdning Hvilket overordnet budskab/holdning udtrykker 
teksten?

2 Identificere afsender Hvem er tekstens reelle afsender?

1 Afkode og forstå tegn (skrift såvel 
som andre 
repræsentationsformer) på 
skærm

Hvad oplyser teksten om?



Eleven som kritisk undersøger (Dafolo 2017)

At læse og vurdere en multimodal tekst på skærm inkluderer:

• Centrallæsning, periferilæsning og lineær læsning herunder: 

• At afkode: Eleven kan afkode skriftsprog og andre modaliteter og formulere, hvad teksten handler om

• At identificere afsender: Eleven undersøger hjemmesiden og finder ud af, hvem den reelle afsender er

• At identificere budskab og eventuel holdning: Eleven vurderer tekstens samlede udtryk og tolker, hvilket 
overordnet budskab og, hvis aktuelt, hvilken holdning teksten udtrykker.

• At analysere modaliteterne og deres indbyrdes samspil: Eleven undersøger de anvendte modaliteter 
analytisk med henblik på at forstå, hvordan disse tilsammen understøtter (eller måske er i modstrid med) 
tekstens budskab/holdning 

• At vurdere tekstens troværdighed: Troværdighed defineres her som sammenhængen mellem en afsenders 
reelle hensigt med en tekst og tekstens budskab, samt om en tekst er faktuel forkert. Er afsenderen fx ude på 
at forføre eller manipulere ved at fremstille information på en særlig måde? Måske lyver afsenderen 
ligefrem ved at fremstille fejlagtig information, som det fx ses på nogle hjemmesider, som handler om 
holocaust. Eleven skal her undersøge i hvilken grad, der er overensstemmelse mellem afsender, tekstens 
budskab og den måde, budskabet formidles på. 

• At perspektivere tekstens virkelighedskonstruktion: Hvilket billede tegner teksten af virkeligheden, og 
hvordan belyses dette billede af andre kilder?

Fougt og Lorentzen, 2017



Dertil kommer konteksten

• Enhver tekst på nettet indgår i en kommunikationssituation, som man 
må prøve at vurdere eller gætte sig til ved at svare på dette 
spørgsmål: 

Hvem siger dette budskab til hvem med hvilket formål på hvilken måde?



Eksempel på Scratch (MIT)



En udfordring til dansklæreren 
(og faglæreren)
Forenklede Fælles Mål (Dansk): 

Eleven kan lancere større multimodale produktioner (færdigheds- og vidensmål
9. klasse)

Hvad indebærer det at lancere en større multimodal produktion, og 
hvordan kan vi synliggøre fagligheden i den designproces, som går 
forud for produktet? Hvordan stilladser vi elevernes læring?



Scenariet

Medbestemmelse, 
indlevelse, 
problemorientering

Multimodal
produktion og design

Faglige begreber, 
analysestrategier

Præsentation, 
evaluering, 
refleksion
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Et vigtigt spørgsmål er

Hvordan bliver vi bedre til at anvende teknologiske ressourcer 
(fx web 2.0), så undervisningen understøtter elevernes 
reflekterede designprocesser gennem multimodale 
udtryksformer?



FFM Dansk

Fremstilling:

Her kan vi udnytte it

Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur 
Præsentation 

og evaluering



Ressourcer på Skoletube



Tre udfordringer til 
multimodalitet i skolen



Multimodale teksters 
kulturelle status

‘The basis for established pedagogical theory and practice is still anchored in 
written and oral culture.’

Søby, s.6. Leder i 10-års jubilæumsnummeret af 

Nordic Journal of Digital Literacy, 2016



Et operationelt fagsprog om multimodalitet



Vi undervurderer betydningen af multimodal 
kommunikation



Tak for ordet!

ralo@via.dk / rasmus-fink-lorentzen.dk 

Artikel i Viden om læsning no. 16:
http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr16-med-
stroem-paa/

http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr16-med-stroem-paa/

